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Sammanfattning 

Att lära är något som man gör själv och detta ansvar kan man inte lägga över på någon 

annan. Genom att skriva i matematik kan eleverna utveckla sitt matematiska tänkande. 

Människor har olika sätt att lära – en del lär genom att skriva. 

Utgångspunkten för vårt arbete är att vi ser lärande på detta sätt. I det australiensiska 

PEEL-projektet, som har varit en inspirationskälla till vårt arbete, är just denna syn på 

lärande, att lära genom skrivandet, en bärande tanke. 

Vi har intresserat oss för vad elever skriver och hur de skriver när de reflekterar kring 

ett begrepp. Vi har valt att fördjupa oss i begreppet ”del av helhet”, eftersom många 

elever har svårt att förstå detta område i matematiken. 

Vårt syfte med studien är att undersöka elevtexter som elever i grundskolans mellanår 

skrivit i och om matematik samt att analysera texternas innehåll och form. För att detta 

ska bli möjligt har vi utarbetat två tabeller som verktyg för vår analys. 

I vår studie kan vi se att eleverna formulerar sina tankar på olika nivåer från torftigt och 

kortfattat till en mer utredande text med flera tankeled, där den röda tråden och 

utvecklingen i tankegången blir tydlig. För att skapa tydlighet försöker alla eleverna i 

undersökningen att ge någon form av exempel och ungefär hälften av dem använder sig 

av bilder. 
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Förord 

Att genomföra denna studie har varit intressant, lärorikt och roligt. Vi har tagit ansvar 

för och förberett olika delar av litteraturstudierna och empirin inför våra möten där vi 

gemensamt skrivit samman texten. 

Elisabeth har tagit störst ansvar när det gäller avsnitten PEEL-projektet och Språkets 

betydelse i matematiken. 

Inger har tagit störst ansvar när det gäller avsnitten Skriva för att lära och 

Fenomenografin. 

Eftersom vi behövde verktyg för analys har vi tillsammans lagt ner mycket tid och 

arbete på tabeller för kategorisering för att dessa ska bli så funktionella som möjligt. 

 

En viktig och avgörande förutsättning för arbetet med denna studie har varit det 

tålmodiga och uppmuntrande stöd som vi har fått från våra familjer. 

Vi har också fått ett värdefullt stöd i vårt skrivande från vår handledare  

professor Astrid Pettersson och från våra kollegor på lärarutbildningen i Stockholm. 
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Metacognition is our ability to know what we know 

and what we don´t know. It is our ability to plan a 

strategi for producing what information is needed, 

to be conscious of our own steps and strategies 

during the act of problem solving, and to reflect on 

and evaluate the productiveness of our own 

thinking. Thinking about thinking begetts more 

thinking. (Dr. Arthur L. Costa, professor emeritus of 

the California State University) 

 

Bakgrund 

I vår tidigare studie ”Elevbok – En studie av elevers skrivande i matematik” (2007) 

kunde vi se att elevboken var ett hjälpmedel i undervisningen. Skrivandet gav eleven 

möjlighet att få syn på innehållet i matematiken och sin egen kunskapsutveckling i de 

olika delområdena i matematiken. Vi kunde också notera att det stora flertalet av 

eleverna blev medvetna om sitt sätt att lära och hur de disponerade sin tid för lärandet. 

Eleverna använde skrivandet som ett redskap i sitt lärande. De använde sig av 

skrivandet på olika sätt. Reflektion tycktes vara en viktig ingrediens för ett fördjupat 

lärande för många elever. 

 

Skrivandet gör det praktiskt möjligt att ta vara på tankarna, söka upp dem igen och följa deras 

utveckling. Genom att gå tillbaka till det som vi har skrivit kan vi omformulera våra planer, 

upptäcka nya associationskedjor och komma vidare i tänkandet. (Dysthe m.fl., 2002, s 8)  

 

Det fanns elever som använde elevboken som uppslagsbok där de slog upp sådant som 

de inte kunde eller för att få tankar bekräftade. För många elever skapade strukturen i 

elevboken ett meningsfullt lärande och ett ökat självförtroende. 

 

Flera av elevkommentarerna pekar på vikten av struktur när de säger att de ser vad de kan och 

inte kan och att skrivandet är till hjälp för dem att ”få saker att stanna i huvudet”. Det är 

väsentligt för lärandet att formulera med egna ord, vilket många elever styrker i sina svar. 

(Backström & Nygren, 2007, s 48) 

 

I vår undervisning har vi använt oss av elevbok. Flera av våra elever i årskurs 4 – 6 har 

genom åren i ord och handling visat oss att skrivandet för att lära har betydelse för att 

öka insikten i det egna lärandet och förståelsen för matematik. Våra elever i årskurs 6, 
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som deltar i denna studie, har berättat för oss att elevboken hjälper dem att lära tack 

vare att de förstår när de skriver. Några elever säger att de ”ser” hur de tänker och andra  

uttrycker att de får ”ordning” på sina tankar. Vi uppfattar det som att elevboken hjälper 

eleverna att få struktur när de bygger sin kunskap. 

Vi berättar om elevboken under kapitlet ”Litteraturstudier” och hur vi som lärare ser på 

elevboken i kapitlet ”Metod”. 

 
 

Det är intressant att se att elever berättar att de upptäckt att deras tankar blir tydliga genom 

skrivandet. För att göra den nya kunskapen begriplig, krävs att eleven strukturerar sina tankar 

på ett konstruktivt sätt, att eleven förklarar för sig själv och sedan tolkar sin förklaring. 

(Backström & Nygren, 2007, s 48) 

 

I Lpo94 står det att läsa: 

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.                         

(SKOLFS 2006:23, s 4) 

 

En utgångspunkt för idén om lärande är att lära är något som man gör själv. Det är inget 

som någon annan kan göra åt en. Lärandet är unikt för varje elev. 

 

Pettersson (1990) ser kunskapstillägnandet i ett utvecklingsperspektiv och menar att det 

är en process, som ska lägga grunden till successiva förändringar hos individen. 

 

Elever i skolan är olika och utvecklas olika. Detta hänger samman med en mängd olika faktorer 

som till exempel kognitiv mognad, mognadstempo och erfarenhetsbakgrund. Det är därför inte 

särskilt fruktbart att utgå från ett genomsnittstänkande om hur barn i allmänhet är. Detta är en 

viktig utgångspunkt vid studiet av prestationer och prestationsförändringar. Det är framför allt 

genom undervisningen som skolans roll som kunskapsförmedlare visar sig.              

(Pettersson, 1990, s 57) 

 

Pramling och Mårdsjö (1997) skriver att det perspektiv som har dominerat och 

fortfarande dominerar på alla utbildningsnivåer är att lärande ofta beskrivs som en 

objektiv process som kan mätas på olika sätt. Frågan som ställts är hur mycket någon 

lärt sig av ett visst innehåll. 

 

Ahlberg (2001) betonar vikten av att eleverna får möjlighet att inse sambandet mellan 

skolmatematiken och vardagsmatematiken för att se matematiken som meningsfull. 

Författaren menar att barnens kunskapsutveckling gynnas av samspel och samtal samt 

genom att visa på att det finns olika sätt att tänka och lösa problem. Att diskutera olika 

lösningar tycks främja ett demokratiskt arbetssätt och skapa tilltro till elevens eget 

tänkande. 
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I PEEL-projektet (1994)
1
 kan vi läsa att lärandet är komplext. Ett meningsfullt lärande 

är ett lärande med förståelse. I PEEL-projektet betonas att lärandet måste ha ett 

sammanhang, som eleverna känner sig hemma i. I ett meningsfullt lärande kopplas 

elevens egna förutsättningar, som attityder, uppfattningar, föreställningar och förmågor 

till det sammanhang i vilket inlärningen sker. 

 

Enligt Sterner & Lundberg (2002) är det många elever i läs- och skrivsvårigheter som 

upplever problem i samband med lärande i matematik. Välmenande lärare kan låta dem 

arbeta med uppgifter där de språkliga kraven sänkts eller minimerats. Denna åtgärd vill 

inte Sterner & Lundberg rekommendera. Elevernas matematiska förståelse och därmed 

också deras fortsatta utveckling i matematik kan hindras av att eleven saknar en språklig 

matematisk förståelse.  

I jämförelse med lingvistikens idé om att ett språk handlar om kommunikativ 

kompetens så betyder kompetens i det sammanhanget att ha kunskap om hur man kan 

använda språket i olika sociala sammanhang och där språket anpassas till olika 

situationer. De texter som eleverna möter i matematiken avser problemsituationer, 

kvantitativa begrepp, procedurer, anvisningar, speciella konventioner och termer. 

Sterner & Lundberg (2002) anser att elevens kunskaper i läsning, skrivning och 

matematik är särskilt betydelsefulla för att eleverna ska utveckla självförtroende och 

lust att lära matematik. Elevens läs- och skrivkompetens är nödvändig kunskap dels på 

grund av att elevens begreppsbildning i matematik påverkas och dels för att kunna lösa 

skriftliga matematiska problem.  

Det är viktigt att undervisningen syftar till att utveckla skrivandet som ett redskap för 

lärande i matematik. Skrivande i samband med matematik ska dels gagna elevernas 

förståelse och dels synliggöra lärandet för både eleven och läraren. 

 

Det är skillnader i vårt sätt att förstå och se på omvärlden. Vår egen uppfattning om ett 

visst fenomen/begrepp stämmer inte alltid med andras sätt att se på samma fenomen. 

Det läraren har för avsikt att lära ut behöver inte nödvändigtvis innebära att det är 

samma sak som det eleven har lärt in. Utan att tänka efter tar vi för givet att andra ser på 

fenomenet/begreppet precis på samma sätt som vi själva. 

 

Wyndhamn (1991) skriver om en studie som gjordes på elever i årskurs 5. Denna studie 

visade att matematiska begrepp är dåligt förankrade i språket hos många elever och att 

det är en viktig uppgift för lärare att på ett så variationsrikt sätt som möjligt träna 

eleverna språkligt. 

 

I Lpo94 poängteras vikten av att eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga att 

kommunicera med hjälp av flera olika uttrycksformer. Till de matematiska 

                                                 
1
 Valda utdrag från Learning from PEEL experience, red. John R Baird och Jeff R Northfield, utbildarna 

Eskilstuna kn. (1994) 
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uttrycksformerna hör t ex att använda sig av bilder och att kunna visa vad man kan med 

hjälp av språket, både muntligt och skriftlig.  

 

Många år i läraryrket har givit oss erfarenheten av hur viktigt det är att ta del av 

elevernas tankar när de lär sig matematik. När eleverna skriver och reder ut sina tankar i 

matematik, ser vi att matematiken blir mer meningsfull för många av dem. 

Därför har vi valt att studera vad det är som eleverna skriver när de försöker reda ut sina 

tankar och begrepp när de håller på att lära sig olika delar inom matematiken. 
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Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte 

Syftet med studien är att undersöka elevtexter, som elever i grundskolans mellanår 

(årskurs 4 – 6) har skrivit i och om matematik när de skriver för att lära.  

Syftet är att analysera såväl innehåll som form. Vi försöker också nivåbestämma 

elevernas beskrivningar. 

 

Frågeställningar 

 Vad skriver eleverna om? 

 Hur skriver eleverna? 

 Vilka begrepp använder eleverna sig av när de reflekterar kring ett matematiskt 

fenomen? (vardagliga begrepp, matematiska begrepp) 

 Hur försöker eleverna förtydliga det de skriver? (används t.ex. bilder) 

 På vilken nivå kan elevtexterna kategoriseras? 
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Litteraturstudie 

I arbetet med våra elever är vi intresserade av elevernas lärande och delaktighet i den 

egna inlärningsprocessen. För att länka samman de kunskaper som eleverna har med ny 

kunskap tycks skrivande vara en viktig faktor. Vår erfarenhet är att, när eleverna skriver 

kring fenomen i matematik, ökar medvetenheten om det egna lärandet. De tar även en 

mer aktiv del i sitt lärande.  

Mot denna bakgrund har vi intresserat oss för PEEL-projektet från Australien och 

projekten Nordlab och MiMa från Norge och Sverige. 

 

 

 

Meningsfullt lärande 

Enligt Lpo94 ska vi sträva efter att… 

 

”… varje elev utvecklar nyfikenhet  

och lust att lära.” 

 

Ahlberg (2001) betonar hur viktigt det är att, om elever ska få möjlighet att uppleva 

matematiken i skolan som ett glädjeämne måste olika vägar prövas. 

För att uppnå detta behöver eleven uppleva matematiken som meningsfull och tro på sin 

egen förmåga att lära. 

 

En förutsättning för att eleverna ska bli intresserade av matematik och upptäcka matematikens 

användbarhet är att de har tilltro till sin egen förmåga att förstå och lära. (Ahlberg, 2001, s 131) 

 

Alerby (1998) menar att om en förutsättning för att meningsfullt lärande ska skapas bör 

vi utgå från elevens tänkande och erfarenheter. Hon menar att förutsättningar skapas för 

att utveckla de inre strukturerna genom att koppla ny information eller nya begrepp till 

den lärandes tankevärld. 

 

Dewey (1980) menar att undervisning är en aktiv process där elevens kunskaper och 

behov måste vara utgångspunkten. Han hävdar att en av de viktigaste uppgifterna som 

skolan har är att starta tankeprocesser hos eleverna och se till att dessa processer hålls 
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vid liv. Att formulera och skriva ner sina matematiska tankar uppfattar vi som ett led i 

denna process.  

 

Marton (2005) skriver att när individen möter ett fenomen förstår han/hon detta på ett 

visst sätt. Eleven utvecklar sin förståelse och sina kunskaper genom att revidera dessa 

när denne möter ett fenomen utifrån olika perspektiv. 

Marton m.fl. (1979) skiljer mellan begreppen yt- och djupinriktad kunskap. 

Ytkunskap, atomistisk kunskap, innebär att eleven lär sig ytliga fakta som inte relaterar 

till varandra eller de kunskaper denne redan äger. Den atomistiska inriktningen leder till 

att: 

 

 Inlärningen blir en fråga om att lära in och komma ihåg de olika detaljerna och utsagorna så 

noggrant som möjligt.  (Marton m.fl., 1979, s 76) 

 

Djupkunskap, holistisk kunskap, inriktar sig däremot mot en helhet, ett sammanhang. 

Den holistiska inriktningen leder till att  

… man relaterar, strukturerar och organiserar olika delar av innehållet för att nå fram till en 

helhetsuppfattning. (Marton m.fl., 1979, s 76) 

 

Neuman (1989) menar att meningsfull kunskap är sådan kunskap som är relaterad till 

elevens egna uppfattningar av det ämne som denne studerar.  

 

 

 

PEEL-projektet 

PEEL, Project for Enhancing Effective Learning, är ett australiskt 

skolutvecklingsprojekt som startade 1985 i Laverton, som är en förstad till Melbourne i 

delstaten Victoria. 

PEEL syftar till att få elever att ta ansvar för och få bättre kontroll över sitt lärande. Det 

bakomliggande syftet med PEEL var att hjälpa eleverna att vilja lära och att själva styra 

och kontrollera sitt lärande.  

Röj-Lindberg (2000) skriver att de australiska lärarna oroades över att situationen i 

klasserna liknade den i de amerikanska klassrummen för snart hundra år sedan. Detta 

var en av de faktorer som låg bakom PEEL-projektet: 
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The teacher is doing most of the work in the class hour instead of directing the pupils 

in the doing … the reason why our pupils gain so little in intellectual power is 

because our teachers do the intellectual work … there is very little effort put forth to 

teach our boys and girls to be self-reliant, independent mental workers. (Stevens 

citeras av Röj-Lindberg, 2000)
2
 

 

Många elever uppvisade stora svårigheter när det gällde att avgöra kvaliteten på sitt eget 

kunnande och detta ledde för en del elever till en känsla av otillräcklighet.  

 

John Baird, vid University of Melbourne, och Ian Mitchell, vid Monash University och 

Laverton High School, hade under en tid, var och en på sitt håll, haft ungefär samma 

tankar. De hade funderat över  

 

… varför så många elever uppvisade en så passiv attityd till att lära sig och varför den mentala 

aktivitetsnivån hos eleverna ofta är så låg i ett vanligt klassrum. (Röj-Lindberg, 2000) 

 

I Baird & Northfield (1992) skriver John Baird att han i sin forskning har försökt att 

finna orsaker till denna nedslående upptäckt. Han fann det uppenbart att problemet 

delvis låg i dåliga inlärningsstrategier hos eleverna men också i en låg medvetandenivå 

hos både elever och lärare om vad ”bra inlärning” egentligen är och hur 

inlärningsprocesser av hög kvalitet ser ut. 

 

Baird ansåg, skriver Röj-Lindberg (2000), att de metakognitiva färdigheterna
3
 hos 

elever och lärare måste utvecklas och medvetandegöras. 

I sin forskning upptäckte Baird, precis som många andra inlärningsforskare, att 

 

… det kräver en massa energi att lära sig något så att man förstår men också för att ”lära bort” 

något man missförstått. (Röj-Lindberg, 2000) 

 

Baird kommer i sin forskning fram till att det finns ”ovanor” när det gäller elevernas 

inlärning. Röj-Lindberg sammanfattar några av dessa ”ovanor” på följande sätt: 

 

- impulsiv uppmärksamhet (t.ex. eleven ser bara en del av informationen), 

- oändamålsenlig tillämpning av strategier (t.ex. eleven tillämpar strategier ”i 

blindo” för att få ett svar),  

- förhastade avbrott (t.ex. eleven slutar jobba utan att granska vad som blivit 

gjort), 

                                                 

 

3
 Metakognitiv förmåga innebär att förstå sitt eget sätt att tänka. 
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- ineffektiv omstrukturering av kunskap (t.ex. trots en viss insikt fortsätter 

missuppfattningar att hänga med i elevens resonemang), 

-  brist på reflektivt tänkande (t.ex. oförmåga att koppla samman en aktivitet 

med en annan, eller med något som behandlats vid en tidigare tidpunkt)  

                                              (Röj-Lindberg, 2000) 

 

Några problemområden som lärarna i PEEL-projektet identifierade kan hittas även i den 

svenska skolvärlden. Vi återger nedan några av dessa som kan vara värdefulla med 

tanke på vår studies syfte. 

 

– Eleverna ställer inte tillräckligt med frågor då de är osäkra, då de är intresserade av att  

utvidga sitt arbete eller för att relatera sitt arbete till något annat. 

– Koncentrationen på faktakunskap är för stor.                                                                                                                                                                                                                                                                        

              (Röj-Lindberg, 2000) 

 

För att komma tillrätta med dessa ”ovanor” och problemområden inleddes en 

förändringsprocess i syfte att utveckla elevernas attityder och arbetssätt i en 

metakognitiv riktning. Så småningom utkristalliserades ett antal mål varav följande mål 

är av särskilt intressant för vår studie. 

 

Att stödja effektivt och självständigt lärande genom träning till förbättrad metakognition.             

            (Röj-Lindberg, 2000) 

 

PEEL kom att inriktas mot processer som stimulerar och utvecklar eleverna. Projektet 

handlar om lärande. I lärandets natur ligger vilja och förmåga, intresse och motivation.  

I PEEL tränas eleven att kontrollera sitt lärande och fatta kunniga och meningsfulla 

beslut när det gäller arbetsmetod, arbetets framskridande och slutresultat. Betoningen 

ligger på förståelse och meningsfullhet. Den bästa belöningen och mest verkningsfullt 

vid lärande är att känna att man förstår.  Brist på förståelse kan ge upphov till en aktiv 

frustration eller passiv resignation, vilka är ödesdigra för det framtida lärandet.  

Mot denna bakgrund var utmaningen för PEEL-projektet att förbättra elevernas 

kunskaper om hur man lär sig och höja elevernas medvetenhet om sitt lärande samt öka 

kontrollen över det egna lärandet. Att konstruera förståelse handlar om att bygga upp en 

innebörd i ett kunskapsområde som presenterats och att länka samman det med 

kunskaper som finns i minnet. Att omkonstruera förståelse handlar om att känna igen, 

att ompröva och om det är nödvändigt, att förändra befintliga uppfattningar.  
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Elevboken - att skriva för att lära 

 

I projekten Nordlab och MiMa har vi mött arbetssätt där man använder sig av ”elevbok” 

eller ”loggbok” för att göra eleverna medvetna om sitt eget lärande i matematik och 

därmed göra dem delaktiga i sin egen kunskapsutveckling. 

 

 

Projekten Nordlab och MiMa  

1999 bestämde sig Nordiska Rådet för att satsa på ett projekt med målsättningen att 

förnya undervisningen samt att stimulera ämneslärarna att förnya sina 

undervisningsmetoder. I Norge inriktade man sig på matematik. Ett syfte med att sätta 

igång projektet var att hitta svar på hur man kan få eleven delaktig i inlärningsprocessen 

och i självvärderingen på ett meningsfullt sätt. Ett annat syfte var att 

 

… eleverna ska bli  bättre på att reflektera över sitt eget arbete, sina resultat och på att värdera 

sin egen utveckling.  (PRIM-gruppens hemsida) 

 

Intresset för Nordlab-projektet ledde till att projektet ”Min egen matematik” – MiMa – 

startades i kommunerna Botkyrka och Nacka i september 2003. I det svenska projektet 

har målet varit att 

 

… i största möjliga utsträckning uppfylla syftet att eleverna ska bli mer medvetna om sitt 

lärande och sitt matematiska kunnande och öka intresset för matematik.  (PRIM-gruppens 

hemsida) 

 

Vad är elevbok?  

Elevboken är en anteckningsbok där eleven dokumenterar sitt arbete, skriver ner fakta 

och egna reflektioner i matematik. Syftet med elevboken är att göra eleverna medvetna 

om vad de ska lära sig, vad de redan kan och vad de behöver träna mer på.  

 

Genom att skriva om matematik utvecklar eleverna sitt matematiska tänkande och 

kunnande. 
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Tanken är att elevboken ska följa eleven och vara en hjälp för eleverna att synliggöra   

matematikinnehållet för sig själva men också för att de ska kunna gå tillbaka och   

reflektera. Eleverna förstår så småningom att boken är deras redskap och de skriver  

själva in det som är viktigt för dem. (Nämnaren nr 4,  2005, s 24) 

 

Eleverna skriver för att lära genom att de med egna ord skriver ner tankar, ord, begrepp 

och regler. Avsikten med att använda elevbok är att den ska vara ett hjälpmedel som ska 

ge eleverna möjlighet att få syn på matematikinnehållet och få möjlighet att reflektera 

kring detta. 

I en artikel i Nämnaren (2005) av Olburs m.fl. betonas vikten av att eleverna reflekterar. 

I artikeln beskrivs elevboken som ett arbetsredskap och är en av de metoder som kan 

användas för att få eleverna att reflektera.  

 

Elevboken är elevens egen bok där denne själv bestämmer vad som ska skrivas. Ibland 

behövs stöd i skrivandet från läraren. I sin föreläsning på Lärarhögskolan i Stockholm, 

2005-09-01, poängterar Sigrun Jernquist att det är viktigt att ha klart för sig att 

elevboken är elevernas egen bok. Det gäller att det är eleven som formulerar och skriver 

och inte läraren som dikterar vad som ska stå i elevboken. 

 
Boken är elevens egendom och används i syftet att ”skriva för att lära”.                                            
(Nämnaren nr 4, 2005, s 24) 

 

Det är viktigt att eleverna har kunskap om hur denna bok kan användas för att den ska 

vara till nytta i lärandet. 

 
I starten arbeidet elevene og lærer mye sammen for å finne ut hva som skulle stå i boka. Det 

var viktigt at elevene lærte seg til å velge ut stoff og systematisere det de skrev slik at boka ble 

lett å finne fram i. (Norsk del av Nordlab-prosjektet, 2005, s 30) 

 

En elev skriver på PRIM-gruppens hemsida: 

 
Jag förstår verkligen vitsen med dagboken. Nu förstår jag vad jag ska lära mig. 

 

Under rubriken ”Instruktioner till eleverna i samband med elevboksarbetet” i kapitlet 

”Metod” har vi beskrivit hur vi, som enskilda lärare, ser på elevboken. 
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Att skriva för att lära 

 

De bärande idéerna med elevboken är att eleverna ska reflektera kring sitt lärande och 

att de ska lära sig genom att skriva. Elevboken kan i detta avseende vara det 

arbetsredskap som hjälper eleverna att reflektera och göra dem medvetna om vad de ska 

lära sig, vad de redan kan och vad de behöver träna mer på.  

 

Sterner & Lundberg (2002) menar att enligt forskningen ses skrivandet som ett redskap 

för lärande och som ett stöd för minnet.  

 

Pramling & Mårdsjö (1997) betonar betydelsen av att verbalisera något man har upplevt 

för att detta ska stanna kvar i minnet.  

 

Sterner & Lundberg (2002) skriver vidare att skrivandet måste utvecklas så att det blir 

ett sådant redskap och för detta krävs en väl strukturerad undervisning och att eleverna 

har syftet med skrivandet klart för sig. Det är genom att skriva som vi synliggör våra 

tankar. Genom att använda skrivandet som en strategi för lärande kan vi göra lärostoffet 

till vårt. Det blir tydligt vad vi förstår och inte förstår.  

 

Vi uppfattar det som att både Dysthe m.fl (2002) och Sterner & Lundberg (2002) delar 

åsikten att skrivandet kan vara en viktig strategi som hjälper eleven till ett meningsfullt 

och djupare lärande. 

 

Dysthe m.fl.(2002) menar att 

 

Skrivandet gör det praktiskt möjligt att ta vara på tankarna, söka upp dem igen och följa deras 

utveckling. Genom att gå tillbaka till det som vi har skrivit kan vi omformulera våra planer, 

upptäcka nya associationskedjor och komma vidare i tänkandet. (Dysthe m.fl., 2002, s 8) 

 

Sterner & Lundberg (2004) jämför det talade och det skrivna. De menar att den största 

skillnaden mellan dessa är att det skrivna är permanent. De talade orden försvinner så 

snart de blivit sagda medan man kan läsa det man skrivit om och om igen. De skriver: 

 

De tankar och idéer som vi skrivit ned kan vi revidera, omorganisera och reflektera över och vi 

kan dela dem med andra. (Sterner & Lundberg, 2004, s 166) 
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Dysthe m.fl.(2002) betonar också fram att det är genom skrivandet vi gör stoffet till vårt 

eget. 

 

Genom att skriva får vi ett djuplärande i stället för ett ytligt lärande, och det hjälper oss att göra 

materialet eller lärostoffet till vårt eget. (Dysthe m.fl., 2002 s 8).  

 

Sterner & Lundberg (2002) menar att om eleven ska utveckla en god förmåga att 

uttrycka sig i tal och skrift i samband med matematik krävs en tydlig undervisning där 

matematiska samtal är vanligt förekommande och där eleven får hjälp och stöd ”att 

utveckla skrivandet som ett tankeredskap för att lära matematik”.  

 

Skrivandet är alltså en viktig lärostrategi.  (Dysthe m.fl., 2002 s 8) 

 

Dysthe m.fl.(2002) anser dock att det finns olika sätt att minska problemen med att 

skriva. De visar också på att… 
 

Problem med att skriva kan minskas på olika sätt. Insikter i skrivprocessen och vad som 

händer inom oss när vi skriver gör oss bättre rustade som skribenter, eftersom vi blir mer 

medvetna om det som sker under skrivandets gång. (Dysthe m.fl., 2002, s10) 

 

 

Skrivande och reflektion 

Den önskvärda effekten av att eleven använder sig av elevbok är att denne börjar 

reflektera över sitt lärande. Den här processen tar tid och den kräver ett engagemang 

från eleven. 

 

Nordström (2002) beskriver reflektionen som den cirkulära bearbetningsprocess där 

man genom att granska, analysera och bearbeta något som man upptäckt eller  

upplevt, kan formulera teorier och uppfattningar. 

 

När vi börjar skönja samband mellan orsak och verkan skapas förutsättningar för att kunna 

handla mer insiktsfullt. (Nordström, 2002, s 22) 

 

Huvudsyftet med undervisning är att eleven verkligen förstår undervisningsobjektet och 

gör kunskapen till sin egen.  

 

Det handlar om kunskapen om olika ting och vetskapen om att de kan relateras till varandra i 

speciella mönster, varifrån nya kunskaper kan vinnas. Om man som elev medvetet tar till sig 

dessa insikter och funderar över hur denna kunskap kan vinnas och hur man kan använda den, 

har man också den metakognitiva kunskapen. (Arfwedson, 1992, s 155) 
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Kognitiva forskare menar att elevernas medvetenhet kan hjälpas fram. Läraren måste inse 

vikten av att på olika sätt visa på och diskutera med elever om kunskapens komplexa 

sammansättning och visa på nödvändigheten med reflektion över det man lär. (Arfwedson, 

1992, s 156) 

Kjellström (2005) betonar att eleverna behöver utveckla kunskap om sitt eget lärande 

för att kunna få inflytande över sitt lärande. Förmågan att värdera och reflektera över 

sina arbeten behöver eleverna få arbeta med och utveckla. 

 

… det är få aspekter i lärandeprocessen som har så stor potential att forma lärandet som de 

procedurer vi använder för att utvärdera elevernas framsteg. Det är i vårt beslut om hur och 

vad vi vill utvärdera som vi gör det tydligt för eleverna vilken typ av kunskap vi värderar. (Leder, 

1992, refereras av Kjellström, 2005, s 206)  
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Språkets betydelse i matematiken 

 

I Lpo94 och i grundskolans kursplaner i matematik betonas vikten av att elever får 

använda flera olika uttrycksformer för att utveckla sin förmåga att kommunicera.   

 

Hagland (2007) betonar i artikel i Nämnaren nummer 3 att flexibel användning av 

många olika matematiska uttrycksformer är en nyckel till matematiskt tänkande. 

Eleverna uppmanas ofta av sina lärare att rita bilder, när de löser matematiska problem. 

Det är inte alltid det är tydligt för barnen vad det är för bild läraren tänker på. Det är inte 

säkert att barnen ritar på ett sätt som hjälper dem.  

 

Johnsen Höines (2000) skriver att det är viktigt att barnen får berätta något genom att 

beskriva och förklara via teckningar samt att barnen genom sin teckningsaktivitet 

utvecklar sig i riktning mot att bli mer och mer kommunikativa.  

 

Sterner & Lundberg (2002) betonar språkets roll för begreppsbildningen i matematik 

och menar att det är viktigt att tala, läsa och skriva i samband med matematik. När 

eleven uttrycker sig, muntligt eller skriftligt, är det ett sätt att organisera sina tankar och 

lära. De skriver vidare att genom att sätta ord på sina tankar och idéer blir dessa synliga 

för reflektion och därigenom kan en djupare förståelse uppnås. Åskådlighet och 

reflekterande är nödvändigt på alla nivåer i lärandet. 

 

Jag fruktar, att den kunskap, som i allmänhet skänkes, är sådan att den mest består i ord, vilka 

endast tränga till minnet och lämna förståndet oberört och det matematiska sinnet outvecklat. 

(Kruse, 1910, s 8) 

 

Sterner och Lundberg (2002) menar att elever ofta behöver argumentera med sig själva i 

olika steg i sin strävan att förstå begrepp, regler och formler. De behöver då arbeta med 

papper och penna. De skriver vidare att det är viktigt att eleverna får möta nya ord och 

begrepp i olika situationer och i meningsfulla sammanhang, både muntligt och skriftligt. 

 

Bilden nedan visar den mångfald av olika representations- och uttrycksformer som finns 

i matematik och hur dessa är kopplade till varandra. Elever använder olika 

uttrycksformer för att visa sina tankar i olika matematiska sammanhang. För läraren är 

det en tillgång att vara medveten om den variation av uttrycksformer vi kan förvänta oss 

att möta när eleverna löser problem och uttrycker sina tankar i matematik.  
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Transformationer mellan olika representationsformer och uttrycksformer i matematik, 

bearbetning efter Lesh, 1981(Emanuelsson  m.fl. 2000, s 15) 

 

 

Bland det svåraste med att uttrycka sig tydligt i skrift, skriver Arfwedson (1992), är just 

att kunna formulera situationer eller finna relevanta ord som är självklara i det talade 

språket. 

Medvetenheten spelar en stor roll när det gäller förståelsen. Arfwedson skriver…  

 

Medvetenhetsfrågan är också, central för viktiga distinktioner mellan olika typer av kunskap 

(Arfwedson, 1992, s 109) 

 

Denna ”analyserade” kunskap som uppkommer när man medvetet noterar sin egen 

kunskapsstatus, sägs vara tecknet på mänsklig intelligens. . (Arfwedson, 1992, s 109). 

 

Arfwedson (1992) menar att det är viktigt att hålla processen att formulera tankar och 

kommunicerbara representationer igång. Hon skriver vidare att när vi uttrycker idéer i 

ord och skrift, innebär det att man samtidigt återskapar idéerna hos sig själv. Vad 

Arfwedson menar är att när eleverna uppmuntras att ”artikulera sina egna tankar” så 

förvärvar de också medvetenhet. Detta pedagogiska synsätt ligger således helt i linje 

med den uppfattning som alltmer uppmärksammas idag, nämligen att skrivandet är en 

viktig väg att gå för att nå förståelse av ett ämnesinnehåll.  
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Genom skrivprocessen tydliggjordes vissa inkonsekvenser i det egna tänkandet; 

medvetenheten om dem tjänade som språngbräda för att ta itu med inkonsekvenserna, och 

eleverna fick en puff framåt mot en högre förståelse.  (Ammon & Ammon citeras av Arfwedson, 

1992, s 112) 

 

Morgan (1998) skriver i en sammanfattande text, abstract, till sin bok “Writing 

mathematically: the discourse of investigation”: 

 

School math curricula internationally tend to emphasize problem-solving and have led to the 

development of opportunities for children to do math in a more open, creative way. 

…Firstly, does this writing accurately present the child’s mathematical activity and ability? 

(Morgan, 1998). 
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Fenomenografi 

 

Fenomenografin
 
har utvecklats av INOM-gruppen

4
.   

 

Enligt Neuman (1989) betyder ordet fenomen följande: 

 

Ordet ”fenomen” betyder egentligen något oklart - något som bör belysas och klargöras, men 

har senare ofta fått betydelsen ”tinget såsom det visar sig för oss”. Ordet ”grafi” har naturligtvis 

med skrivning att göra. Ordet fenomenografi – som har myntats av Ference Marton … betyder 

alltså ungefär beskrivande av något som behöver belysas och klargöras. (Neuman, 1989, s 14) 

 

Svensson (1989) skriver att fenomenografin är en forskningsinriktning i första hand. 

Fenomenografin utgör inte en metodisk ansats i sig men en sådan har utvecklats i nära 

relation till fenomenografin och kallats kontextuell analys. 

I Pedagogisk uppslagsbok läser vi följande om fenomenografin: 

 

Fenomenografi kan definieras som läran om de kvalitativt olika sätt på vilka människor 

uppfattar aspekter av sin omvärld. Ett stort antal fenomenografiska studier (vanligen intervjuer) 

har gjorts för att kartlägga elevers uppfattningar av olika fenomen och undervisningsstoff. 

(Pedagogiska Uppslagsboken, 1996, s 160) 

 

Det som är speciellt med fenomenografin är inriktningen mot att beskriva uppfattningar 

om fenomen, främst inom pedagogiken. Marton m.fl. (1979) menar att inlärning handlar 

om att vi förändrar våra uppfattningar och föreställningar om olika fenomen. 

 

Inlärning är en aktivitet vars främsta kännetecken är uppkomsten av en kvalitativ förändring av 

de ögon varigenom vi betraktar världen omkring oss. (Marton m.fl., 1979, s 23) 

 

Marton (1997) skriver att förståelse är alltid förståelse av något. 

 

Det verkar som om framgång inom olika områden av mänsklig aktivitet är avhängigt av ett visst 

sätt att se centrala fenomen. Enligt detta sätt att resonera är framgång och skicklighet mindre 

                                                 
4
 INOM-gruppen är en forskargrupp vid den pedagogiska institutionen vid Göteborgs 

Universitet. INOM står för INlärning OM världen. 
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en fråga om att tillämpa kunskap och färdighet på ett fenomen än om ett visst sätt att se på ett 

fenomen. (Marton, 1997, s. 101) 

 

 

Fenomenografin som forskningsinriktning 

Svensson (1989) skriver att fenomenografi handlar om att beskriva fenomen som de 

uppfattas. Han skriver: 

 

Det är fenomenens innebörd som en del av och en enhet inom människors tänkande som är 

forskningsobjektet, samtidigt som denna del eller enhet antas ha sin grund i en referens till 

objektet, som tänkandet riktar sig mot. Dessa enheter i vårt tänkande har kallats uppfattningar 

och på engelska ”conceptions”.  (Svensson, 1989, s 34) 

 

Han menar att forskningsinriktningen kan definieras som forskning kring uppfattningar.  

Svensson anser att fenomenografin i första hand är en forskningsinriktning. Den 

behöver inte också vara en forskningsansats. Enligt honom kan termen fenomenografi 

uttrycka en inriktning mot beskrivning av uppfattningar samt även likheter och 

skillnader mellan uppfattningar. Han menar att beskrivningarna ska återge det centrala 

innehållet i uppfattningar av fenomens innebörd. 

 

 

 

Fenomenografin som forskningsansats 

I Pedagogiska Uppslagsboken kan vi läsa följande: 

 

Den fenomenografiska ansatsen har visat sig fruktbar och har t.ex. avsatt didaktiska 

ämnesteorier i matematik samt nya arbetssätt (att göra elevernas egna uppfattningar till 

undervisningsinnehåll). Samtidigt har den kritiserats av företrädare för ett mer 

läroplansteoretiskt synsätt för att ta lärostoffet för givet. (Pedagogiska Uppslagsboken, 1996, s 

160) 

 

Svensson (1989) skriver att man med fenomenografins hjälp har möjlighet att beskriva 

de studerandes kunskaper och uppfattningar av tankeinnehåll t.ex. utifrån intervjuer 

eller skriftlig dokumentation som elevtexter.  Han menar att det på detta sätt blir möjligt 

att skapa förståelse för inlärningens och undervisningens kunskapsmässiga innehåll. 

 

De studier som ligger närmast den fenomenografiska utgångspunkten är studier av 

uppfattningars omedelbara individuella och/eller kollektiva tankemässiga sammanhang.  

(Svensson, 1989, s 38) 
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Metodiska drag hos fenomenografin 

I vår studie undersöker vi hur elever i sina texter visar hur de uppfattar och förstår 

begrepp. Med hjälp av en fenomenografisk metod är det möjligt att beskriva och 

försöka ge svar på hur en individ handlar i en viss situation.  

I den fenomenografiska forskningen är syftet enligt Svensson (1997) att upptäcka och 

beskriva innehållet i fenomenens uppfattade innebörd. Den fenomenografiska analysen 

går ut på att finna likheter och skillnader i uppfattningar. 

 

… den empiriska iakttagelsen att för varje fenomen som människor möter, finns det ett 

begränsat antal kvalitativt skilda sätt på vilket fenomenet erfars, uppfattas eller förstås. 

Fenomenografi är ett forskningsområde som finner och beskriver sådana skillnader (Marton, 

1997, s 98)   

 

Svensson skriver att datainsamlingsmetoder som skriftlig kommunikation och 

utnyttjande av befintliga dokument kan användas i fenomenografisk undersökning. 

Han betonar också fram att för gruppering och kategorisering av uppfattningar är 

jämförelser av stor vikt, eftersom det är lättare att se vad som är utmärkande för en 

uppfattning i jämförelse med andra uppfattningar. 

Han skriver att när det gäller gruppering av uppfattningar är man beroende av 

jämförelser mellan uppfattningar.  

 

 

 

Fenomenografisk pedagogik 

Vi kan inte utgå från att alla elever uppfattar samma matematiska begrepp och/eller 

fenomen på samma sätt. Som lärare kan vi inte heller förvänta oss att eleven ska 

uppfatta dessa på samma sätt som vi har tänkt oss. I Pramling m.fl. (1997) kan vi läsa 

att olika elever uppfattar ett och samma fenomen på olika sätt. Författarna framhåller att 

en förutsättning för att kunna utveckla elevens kunskaper om olika fenomen och 

företeelser är att ta tillvara på och utgå ifrån elevens tankar och se dessa som en resurs i 

lärandeprocessen.  
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Utgångspunkter för kategorisering 
av elevtexter 

Vårt syfte med studien är att analysera innehåll och form i elevernas beskrivningar. Vi 

utgick ifrån kunskapsformerna fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet som betonas 

i Lpo 94 där vi finner stöd för vikten av de fyra F:n. 

 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans 

arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 

dessa former balanseras och blir till en helhet.     (SKOLFS 2006:23, Lpo94, s 6) 

 

De fyra F:n fick utgöra grunden i de tabeller, som vi byggde upp.  

Vi fortsatte med att studera olika sätt att kategorisera elevtexter för att skapa relevanta 

verktyg för analys och resultat. Nedanstående strukturer uppfyllde våra krav: 

 

 Begriplighet och relevans 

 Textanalys 

 Representationer för matematiska tankar 

 

 

 

Olika kunskapsformer i matematik 

Unenge m.fl. (1994) diskuterar begreppet kunskap.  

 

Begreppet ”kunskap” brukar ibland liknas vid ett isberg – endast en liten del är synlig.      

    (Unenge m.fl., 1994, s 63) 

De menar att man kan tala om olika typer eller olika delar av kunskap och konkretiserar 

detta med ”de fyra F:n” – fakta-, färdighet, förståelse- och förtrogenhetskunskap. Den 

del som är lättast att se och som också är lätt att kontrollera är faktakunskapen. 

Förståelse- och framför allt förtrogenhetskunskapen liknar de vid ”den tysta  

kunskapen”, som är svår att mäta. De betonar att ”den tysta kunskapen” måste finnas 

och måste få utvecklas. 
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För att förtydliga de fyra olika formerna av kunskap beskriver Unenge m.fl. begreppet 

area på följande sätt: 

 

 Faktakunskap 

Eleven påstår att man får arean av en rektangel genom att (göra) multiplicera längd och 

bredd. 

 

 Färdighetskunskap 

Eleven kan visa en färdighet genom att räkna ut arean av en rektangel. 

 

 Förståelsekunskap 

Eleven kan förklara hur man ska hantera olika mätetal för att beräkna arean genom att 

redovisa olika formler. 

 

 Förtrogenhetskunskap 

Eleven kan med ord beskriva vad som generellt menas med begreppet area och förklara 

hur man räknar ut arean av en oregelbunden figur. 

 

 

Det matematiska innehållets begriplighet och relevans 

I Unenge m.fl. (1994) finns en matris som har skapats för att beskriva det matematiska 

innehållets begriplighet och relevans, se figur 1. 

Textens begriplighet och relevans beskrivs på olika nivåer – göra, berätta, förklara och 

argumentera.  

 

                                 Relevans  

                                                                          Speciell            Generell                 

 Göra 11 12 

Begriplighet Berätta 21 22 

 Förklara 31 32 

 Argumentera 41 42 

Figur 1: Matematikens begriplighet och relevans. (Unenge m.fl. , 1994, s 12) 

     

 

Speciell relevans innebär att innehållet i texten ingår i ett sammanhang eller situation 

som eleven känner igen.  

Generell relevans innebär att innehållet i texten kan leda fram till en generalisering mot 

en mer allmängiltig kunskap. 

Nivå 11 i matrisen uttalas ett-ett. Unenge m.fl. (1994)  

 

 … beskriver den lägsta kunskapsnivån, man ”gör något” med en speciell relevans, med en 

enstaka, isolerad uppgift t.ex. utför beräkningar (Unenge m.fl. , 1994, s 12) 
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Nivå 42 i matrisen uttalas fyra-två. Denna nivå når eleverna genom att de 

 

… får argumentera för sin lösning och med sina kunskaper kring uppgifter och/eller metoder 

som har en generell relevans.  (Unenge m.fl. , 1994, s 13) 

 

Göra-nivån är den lägsta nivån med kvantitativa aspekter i fokus. Denna nivå har 

mycket lite med matematikkunskaper att göra. Exempel på denna nivå kan vara att 

utföra ”de s.k. standardalgoritmerna för de fyra räknesätten… sett i ett vidare 

perspektiv har detta mycket lite med matematikkunskaper att göra.” (Unenge 

m.fl.,1994, s12) 

 

Ju längre ner i nivåerna desto fler kvalitativa aspekter fokuseras. Kvaliteten i elevernas 

tankar blir mer och mer centrala. Unenge m.fl. har konkretiserat vad de olika nivåerna 

innebär. Vi har tagit fasta på följande aspekter: 

 

 Göra 

Texten saknar sammanhang. 

 

 Berätta 

Eleven kan berätta om sin metod och vad denne tänker. 

 

 Förklara 

Texten är en beskrivning av hur en metod fungerar. 

 

 Argumentera 

Eleven kan argumentera för sitt val av metod. Bakom argumentationen finns 

en djupare förståelse. 

  

Progressionen i ovanstående aspekter, som återfinns i kursplanens strävansmål,  

ligger till grund för den tabell som vi bygger upp som stöd för vår analys. 

 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 

Utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 

generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande. (Skolverket, 

2007, s 1) 
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Olika typer av texter 

Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2005) beskriver en modell för analys av texter. De 

olika typerna av texter har kopplingar till både kunskapsformer och innehållsnivåer. 

Innehållet i texterna eleverna skriver visar hur de försöker uttrycka sitt matematiska 

tänkande. 

 

De skiljer mellan tre typer av texter - berättande, utredande och argumenterande.  

 

 Den berättande texten har en handling som är kronologiskt uppbyggd.  

 Den utredande texten fokuserar på orsaksförhållanden. En utredande text 

kan innehålla berättande, beskrivande och argumenterande inslag.  

 Den argumenterande texten utmärks av att den innehåller tes
5
 och 

argument.  

 

Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2005) anser att man kan ställa berättande skrivande 

mot diskursivt skrivande. De beskriver den diskursiva texten som mer analytisk, 

resonerande och generaliserande. Enligt dem bygger den diskursiva texten på 

tankemässiga strukturer som t.ex. orsak och verkan eller fördelar och nackdelar. De 

menar att utredande och argumenterande texter kan vara exempel på ett diskursivt 

skrivande. 

 

När vi i skrift vrider och vänder på ett problem, analyserar text alternativt bild eller funderar över 

möjliga konsekvenser av en åtgärd – då skriver vi utredande. Det utredande skrivandet kräver 

både tankeförmåga och formuleringsförmåga ”. (Palmér och Östlund-Stjärnegårdh, 2005, s 66) 

 

De beskriver att eleverna kan skriva för att tänka och lära t.ex. när de skriver loggbok 

och för anteckningar. Denna typ av skrivande menar de är kognitivt och inte 

kommunikativt. De skriver… 

 

Vare sig eleven skriver kognitivt, för att reda ut sina tankar för sig själv, eller kommunikativt, för 

att nå en mottagare med sin text, är det ofta fråga om en utredande text. Att skriva kognitivt för 

att få syn på sina tankar och vrida och vända på ett problem kan vara ett led i processen på 

väg till en kommunikativ text, som kan läsas av andra. (Palmér och Östlund-Stjärnegårdh, 

2005, s 68) 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Tes kan vara den åsikt skribenten presenterar och driver. 
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Modell för textanalys 

Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2005) använder sig av en holistisk bedömning där 

helhetsintrycket är avgörande. Plus och minus vägs ihop för de olika kriterierna och 

sammanfattas i ett kvalitativt omdöme. 

De menar att man som lärare måste gå försiktigt fram när man bedömer och 

kommenterar elevernas texter. Det är dock viktigt att läraren är tydlig och konstruktiv i 

dessa sammanhang så att bedömning och kommentarer leder till att eleven utvecklas i 

sitt skrivande. 

 

Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2002) beskriver sin modell för textanalys, som består 

av fem delar. 

 

1. Helhetsbedömning 

Först görs en helhetsbedömning av texten, där syftet med texten bör framgå. 

Budskapet i texten ska nå fram till läsaren och upplägget bör vara anpassat efter 

situationen. 

 

2. Innehåll och textanvändning 

Innehållet ska vara relevant och passa till uppgiften/situationen 

I en diskursiv text ska det finnas konkreta exempel och övergripande 

resonemang. 

Självständighet kan vara en kvalitet. 

 

3. Disposition och sammanhang  

Att fokus finns på innehållet i texten är viktigt. Texten kan annars bli rörig. 

Textens struktur ska vara genomtänkt för att göra innehållet lätt överskådligt. 

I den utredande texten finns det ofta sammanhangssignaler som uttrycker 

orsaksförhållanden  t.ex. på grund av detta, anledningen till, emellertid. 

I den argumenterande texten finns det också sammanhangssignaler. Här finns 

ord som uttrycker motsättning eller slutsats t.ex. fördelarna, nackdelarna, 

slutsatsen blir. 

 

4. Språk och stil 

Språket ska vara så tydligt att läsaren utan problem förstår texten. 

Språket ska vara varierat – variationen syns framför allt i ordförrådet, ordföljden 

och meningsbyggnaden
6
. 

Vissa språkliga brister kan tolereras om innehållet framgår tydligt och 

kommunikationen fungerar. 

                                                 
6 

En blandning av korta och långa meningar är ofta behagligare att läsa än en anhopning av korta 

meningar. 
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5. Kvalitet och betyg 

Här vägs förtjänster mot brister, elevtextanalysen sammanfattas och 

helhetsbedömningen kopplas till ett betyg.  

 

 

Mot bakgrund av att elevernas texter ser olika ut behöver vi ett verktyg för att sortera 

dessa efter den form och innehåll i det skrivande som används. De delar i textanalysen 

som är relevant för vår studie är punkterna 2, 3 och 4. Vi tittar på … 

2. … innehållet och om texten passar i sammanhanget. 

3. … struktur, fokus och ordval  

4. … tydligheten och läsbarhet  

 

 

Vårt syfte med studien är att undersöka elevers texter i matematik utifrån innehåll och 

form samt att försöka nivåbestämma dessa. Dessa syften är inte förenliga med att göra 

en bedömning av elevernas kunskaper inom ett visst område i matematik och därför ser 

vi inte att helhetsbedömning (punkt 1) samt kvalitet och betyg (punkt 5) är relevanta för 

vår undersökning 
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Hur kan matematiska tankar uttryckas? 

Hagland, Hedrén och Taflin (2005) menar att olika uttrycksformer eller 

representationsformer kan användas vid beskrivning av begrepp och procedurer i 

matematik. De väljer att dela in dessa representationsformer på följande sätt: 

 

 Konkret uttrycksform 

                  Innebär sortering av något slag av material som eventuellt avbildas i en    

                  figur. 

 

 Logisk/Språklig uttrycksform 

                   Innebär en förklaring med hjälp av språket utan beskrivning med  

                   matematiska symboler 

 

 Algebraisk/aritmetisk uttrycksform 

                  Innebär användande av symboler som bokstäver, siffror eller andra  

                  talsymboler  

 

 Grafisk/geometrisk uttrycksform 

                  Innebär en konkretisering i form av en ritad bild, en graf, ett träddiagram  

                  och/eller tabell 

 

Uttryckssätten fungerar som redskap och stimulans för tankearbetet och 

kommunikationen. Ovanstående uttryckssätt förekommer i elevernas matematiska 

texter. Dessa är en hjälp när vi ska beskriva innehåll och form i texterna. 
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Metod – tabeller för kategorisering 

Alerby (1998) anser att metoden bör väljas med utgångspunkt i det vi vill veta. 

Tillvägagångssättet vid analysen är beroende av det metodval som vi gör. Hon menar att 

det kan vara en fördel att de antaganden vi gör synliggörs, eftersom de kommer att styra 

de metoder vi kommer att använda. 

 

Den metod som vi har valt att bearbeta datamaterialet utifrån grundar sig på att vi vill ta 

reda på vad eleverna skriver om i sina texter i matematik. Vi analyserar texterna både 

vad gäller innehåll och form. För att kunna kategorisera och nivåbestämma elevernas 

texter behöver vi verktyg. Vi vill att dessa verktyg ska vara relevanta för analysen av 

elevernas texter samt funktionella när det gäller att sammanställa resultatet. 

I föregående kapitel beskrev vi våra utgångspunkter för kategorisering och 

nivåbestämning av elevernas texter. I detta kapitel beskriver vi hur vi bygger upp våra 

tabeller utifrån i dessa utgångspunkter. 

 

 

Verktyg för analys av elevernas texter 

För att kunna upptäcka likheter och olikheter vad gäller form och innehåll i elevernas 

texter behöver vi en struktur som hjälper oss att få syn på detta. Olika raster
7
 har hjälpt 

oss att bygga upp analysverktyg som hjälpmedel, när vi ska analysera elevernas texter.  

Nedanstående raster har lett fram till att vi har konstruerat tabeller som är relevanta för 

vår analys av elevtexterna, som handlar om bråk, procent och decimaltal. 

Vi analyserar materialet med fokus på: 

 de olika kunskapsformerna i matematik 

 innehållets begriplighet och relevans 

 olika texter 

                                                 
7
 Med att använda olika raster menar vi att vi tittar på texterna genom “olika glasögon”. 
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Uppbyggnad av tabell 1 

I vårt första analysförsök av elevernas texter fokuserade vi på texternas innehåll och 

form. 

 

Textens innehåll – Vad skriver eleven om? 

I varje elevtext har vi undersökt vad eleven skriver om det fenomen som denne håller på 

att lära sig och hur eleven uttrycker sig kring detta fenomen. 

 

Analys av materialet med fokus på de olika kunskapsformerna i matematik  

Avsikten med tabellen var att sortera och kategorisera materialet med hjälp av de fyra 

F:n 
8
 Vi ville studera de beskrivningar, som eleverna hade gjort. Innehållet fokuserades.  

 

- Vad skriver eleverna?  

- Vilka uppfattningar respektive missuppfattningar uttrycker 

eleverna?  

 

Under rubriken begreppsförståelse tittade vi på om eleven visar förståelse av 

begreppet/fenomenet och om elevens tankegång går att följa. 

 

Vi har tittat på vilka konventioner eleven använder då denne skriver.  

 

- Vilka uppfattningar eller missuppfattningar kan visa sig i elevens 

text?  

- Uttrycker sig eleven på ett rikt eller fattigt sätt? 

 

Uppfattningarna kan vara av två typer – rika eller fattiga. För att definiera rika och 

fattiga uppfattningar har vi tagit hjälp av Hagland, Hedrén, Taflin (2005), som menar att 

rika problem bland annat ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och 

representationer. De menar också att rika problem ska kunna leda till formulering av 

nya intressanta problem. De kan också vara ”brobyggare mellan olika matematiska 

områden” (Hagland m.fl., 2005, s 29) 

Utifrån detta sätt att se på rika problem menar vi med rika uppfattningar att eleven 

utreder fenomenet för sig själv och då visar en mer djupgående matematisk kunskap. 

Eleven använder sig av olika sätt att uttrycka sig t.ex. med hjälp av bilder, figurer, text, 

                                                 
8
 se s 24 - 25 
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symboler eller en kombination av dessa. I elevens resonemang finns ett sammanhang 

och en röd tråd.                                          

Med fattiga uppfattningar menar vi en torftigt och/eller kortfattat skriven text där det 

inte går att bilda sig någon klar uppfattning om vad eleven menar eller förstår. 

 

 

Analys av materialet med fokus på innehållets relevans och begriplighet  

Vi ville studera om eleven håller sig till sammanhanget och/eller om eleven visar att 

denne kan dra slutsatser eller omsätta sina förvärvade kunskaper i andra sammanhang. 

Tanken bakom att ta hjälp Unenge m.fl. (1994) matris
9
 var att kunna identifiera 

innehållets relevans och begriplighet. Relevansen i elevens beskrivning kan vara 

speciell eller generell.  

Utifrån textinnehållet kan vi se om eleven är på väg mot en generalisering och vi kan se 

om eleven kan använda sin kunskap i andra sammanhang. 

För att kunna bedöma om textinnehållet visar speciell relevans har vi tittat på om det 

eleven skriver är relevant för det aktuella sammanhanget som eleven bearbetar. 

I textens innehåll undersöker vi förutom den speciella och generella relevansen också på 

vilken nivå - göra, berätta, förklara eller argumentera - som eleven visar att denne har 

förstått fenomenet.  

 

 

Formen – Hur åskådliggör eleven fenomenet?  

När det gäller hur eleven kommunicerar det skriftliga innehållet, har vi tittat på och 

försökt kategorisera hur eleven försöker åskådliggöra innebörden av fenomenet. För att 

beskriva innehållet använder eleven sig av följande olika uttrycksformer:  

 

- bilder eller figurer 

- bilder eller figurer med förklarande text och/eller symboler  

- text och/eller bild som samspelar  

- kronologiskt uppbyggd text med synlig röd tråd  

 

Analys av materialet med fokus på olika texter 

Här studeras vilken form av text eleven använder sig av när denne reder ut sina tankar i 

matematik. Är texten berättande eller utredande? 

 

                                                 
9
  se s 25 - 26 
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Analys av materialet med fokus på textanalys 

Här studeras läsbarheten
10

 i texten. Vi studerade om texten var läsbar, om bilder eller 

illustrationer fanns med samt huruvida symboler och figurer användes. 

Palmér och Stjärnegårdh (2005) har beskrivit en modell för hur olika texter som elever 

skrivit kan analyseras. Denna modell har vi beskrivit under kapitlet ”Utgångspunkter för 

kategorisering av elevtexter”
11

. 

Vi har inspirerats av denna modell när vi formulerade våra kriterier för sortering och 

analys av datamaterialet. 

När det gäller analysen av elevernas texter är nedanstående punkter relevanta för de 

texter och det innehåll vi ska analysera. 

 

 Innehåll och textanvändning 

 Disposition och sammanhang  

 Språk och stil 

 

Innehåll och textanvändning använder vi oss av när det gäller hur eleven visar hur 

denne hanterar och skriver om innehållet/fenomenet.  

I disposition och sammanhang kan vi se om texten hänger ihop, om det finns en röd tråd 

som läsaren kan följa.  

Språk och stil ger oss möjlighet att se hur eleven hanterar ord och begrepp samt graden 

av läsbarhet t.ex. om det finns ”flyt” eller inte i texten. 

 

Vi tittar också dels på textmängden och dels på hur texten hanteras. Texten kan vara: 

- lång eller kort 

- ordrik eller fattig på ord  

- ordrik men saknar innehåll 

- kortfattad men innehållsrik 

 

Med typ av text menar vi att texten är berättande, utredande eller argumenterande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 När det gäller textens läsbarhet avser vi om handstilen är läsbar och om vi förstår vad eleven vill uttrycka. 

 

11
 se s 28 - 29 
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VAD?  Innehållet  Kommentar 
 

Begrepp (begreppsförståelse) 

 

 

Konventioner 

Uppfattningar – 

missuppfattningar 

Typ av uppfattningar 

Fattiga och rika 

 

 

Relevans (Speciell eller generell 

relevans) 

och begriplighet på olika nivåer 

 

 

HUR?  Formen  

Figurer / bilder 

 

 

Tecken och symboler 

 

 

Läsbarhet / textmängd /  

typ av text 

 

 

                               Figur 2: Tabell 1. 

 

 

 

Användning av tabell 1 

Tabell 1 visade sig lämplig som ett första sorteringsinstrument. Vi kunde se att det var 

olika nivåer på de sätt som elever beskrev bråk, procent och decimaltal. Tabellen kunde 

inte användas för att sortera in beskrivningarna i nivåer. Vi kunde konstatera om texten 

var begriplig och relevant för sammanhanget men nivåbestämning var ogörligt. 

Textanalys och texter blev en ganska ointressant jämförelse eftersom det mest handlade 

om huruvida texten gick att läsa och det gick att förstå vad det stod. 

Detta verktyg visade sig med andra ord vara otympligt och svårt att använda. 
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Uppbyggnad av tabell 2 

 

Vi konstruerade en ny tabell som mer skulle motsvara våra behov av kategorisering. För 

att kunna nivåbestämma elevernas texter kombinerade vi de olika analysverktygen: 

 

 Matrisen för begriplighet och relevans  

 Kunskapsformerna fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet 

 Texttyperna 

 

Vi kopplar dessa olika analysverktyg eftersom de har kopplingar till varandra som kan 

skapa översiktlighet i redovisningen av resultatet. 

 

 

Analys av materialet med fokus på innehållets begriplighet och relevans 

Vi använder tankarna bakom de nivåer som ligger till grund för begriplighet i den 

matris, som konstruerades av Unenge m.fl. (1994). Som stöd för sortering och 

kategorisering av elevtexterna samt för att kunna bestämma på vilken nivå elevernas 

beskrivningar befinner sig, använder vi nedanstående nivåer. 

 

 Göra 

 Berätta 

 Förklara 

 Argumentera 

 

 

Analys av materialet med fokus på de olika kunskapsformerna i matematik 

Kunskapsformerna - fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet - går att koppla direkt 

till hur eleven uppfattar fenomenen bråk, procent och decimaltal. Dessa kombinerades 

med nivåerna från tabell 1 ovan. Vi hade nu fått ett klassificeringssystem där vi kunde 

beskriva kvaliteten i textinnehållet. 

 

Göra Fakta 

Visa / berätta Färdighet 

Förklara Förståelse 

Argumentation  Förtrogenhet 
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Analys av materialet med fokus på olika texter 

Vi tog intryck av Palmér & Stjärnegårdh (2005) när vi valde hur vi skulle strukturera 

elevernas matematiktexter för att kunna analysera dem. Vi strukturerade enligt följande:  

 

 I den kognitiva texten använder eleven sitt skrivande för att reda ut de egna 

tankarna och få syn på det egna tänkandet i syfte att lära. Eleven skriver för sin 

egen skull. Innehållet i denna text återfinns på ”göra-nivå”.  Faktakunskap 

dominerar denna texttyp. 

 

 I en berättande text talar eleven om hur denne har gjort. Innehållet befinner sig 

på en ”göra - och/eller visa - nivå”. Det finns både fakta- och färdighetskunskap 

i denna typ av text. 

 

 Den diskursiva texten är mer analytisk, resonerande och generaliserande. Eleven 

beskriver och förklarar begrepp och/eller fenomen. Denna text visar på 

förståelse- och förtrogenhetskunskap. De utredande och argumenterande 

texterna är diskursiva texter.  

Den utredande texten kräver både tankeförmåga och förmåga att formulera sig. 

I den argumenterande texten kan eleven visa att denne kan dra slutsatser och se 

samband. 

 

 

De olika typerna av texter har kopplingar till både det vi kallar innehållsnivåer och 

till kunskapsformer. Därför kopplar vi ihop dem för att skapa översiktlighet i 

redovisningen av resultatet, se figur 3 nedan. 
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Innehållsnivåer  

 

Kunskapsformer Typ av text 

 

A1 

Göra  

A2 

Faktakunskap 

A3 

Kognitiv/ 

berättande text 

 

B1 

Visa/berätta  

B2 

Färdighetskunskap 

B3 

Berättande text 

 

C1 

Förklara 

C2 

Förståelsekunskap 

C3 

Diskursiv text  

Utredande, 

argumenterande  

 

D1 

Argumentation  

D2 

Förtrogenhetskunskap 

D3 

Diskursiv text 

Utredande, 

argumenterande 

 

Figur 3: Tabell 2. 

 

Varje elevtext analyserades och kategoriserades med hjälp av denna tabell. Texten 

fick en beteckning för varje kategori. 

 

 

 

Insamling av material 

Vi
12

 kontaktade samtliga föräldrar via e-post och beskrev vad vår undersökning kommer 

att handla om. Vi frågade dem också om deras barn fick delta i vår undersökning. (se 

bilaga 1). Föräldrarna till de barn, som vi valde ut till undersökningen, hade samtliga 

givit sitt godkännande till barnens deltagande. Vi berättade om undersökningen för våra 

elever och gav dem möjlighet att ställa frågor. De barn som ville vara med fick lämna in 

sina ”elevböcker” till oss och de fick själva välja vad de ville lämna ifrån sig.  

Anledningen till att eleverna själva fick göra detta urval var att olika elever har skrivit 

om olika saker, beroende på vad de själva ansett vara betydelsefullt och viktigt för just 

dem. 

 

 

                                                 
12

 Med vi avses författarna till denna studie och vi benämns vid några tillfällen som lärare 1 och lärare 2. 
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Instruktioner till eleverna i samband med 
elevboksarbetet 

 

Lärare 1 

Tanken med att skriva i elevboken är att skriva sådant som man håller på att lära sig och 

särskilt om det är lite svåra saker att förstå eller komma ihåg. Eleven skriver ner det som 

är viktigt med egna ord och försöker visa med tydliga bilder och exempel så att det blir 

som en förklaring till sig själv, eller för en yngre elev, så att denne förstår. Eleverna har 

sin elevbok framme under lektionerna. Efter genomgång av något nytt, så får eleverna 

en stund att samla sina tankar och skriva. 

 

Skriv ner sådant som du tycker är viktigt. 

Skriv när du håller på och lär dig något. 

Visa med exempel och bilder. 

Skriv en rubrik 

Var noga med att du själv både kan läsa och förstå vad du har skrivit. 

 

Elevboken var obligatorisk från början. Metoden kanske inte passar alla elever, men alla 

skulle vara med och pröva.  Tanken är att det kan finnas de elever som annars skulle 

avstå och kanske inte upptäcka att detta också kan vara en framkomlig väg i det egna 

lärandet.  

Vi pratade tillsammans om att när man skriver så brukar man upptäcka vad man faktiskt 

kan och förstår. Men man kan också upptäcka vad man inte har förstått och det blir 

lättare att sortera ut vad man behöver satsa mer på. 

Elevboken kan fungera som en hjälpreda i arbetet i skolan eller i läxläsningen när man 

behöver påminna sig om något som man känner sig osäker på eller har glömt.  

 

När vi började använda skrivandet på detta sätt, så hjälptes vi åt. De första gångerna så 

pratade vi tillsammans om hur man kan skriva. Vi resonerade om vad som kunde vara 

viktigt och hur man skulle kunna formulera detta. Eleverna fick komma med förlag på 

dels vad de ansåg skulle kunna vara viktigt och dels hur man skulle kunna formulera 

detta skriftligt. Eleverna fick se exempel på hur man kan skriva och visa matematik. 

Detta är inte alls lätt för eleverna i början.   

Jag talade också om för dem att jag vill läsa vad de har skrivit men att jag inte kommer 

att bry mig om hur de stavar, men att det måste vara skrivet med en läsbar stil. 

 

Det är viktigt att inte gå för fort fram och att inse att det tar tid innan denna typ av 

skrivande fungerar så bra att eleverna börjar inse att det finns en mening med det. De 

elever som fortsätter att använda elevboken kommer så småningom att inse hur viktigt 

det är att skriva tydliga förklaringar. De kan upptäcka att de inte fattar vad de har skrivit 

och att det i så fall är meningslöst. 
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Lärare 2 

En viktig tanke med elevboken är att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt 

matematiska tänkande genom att reflektera över sådant vi undersökt, diskuterat och 

arbetat med i matematik. Genom att låta eleverna skriva har de möjlighet att upptäcka 

vad de har lärt sig men också om det är något de inte riktigt har förstått. Eleverna kan 

också bli mer delaktiga i undervisningen eftersom de blir mer medvetna om vad de 

behöver lära sig mer om i matematik. 

I elevboken dokumenterade och funderade eleverna kring sitt arbete med sådant som var 

nytt för dem eller sådant de var osäkra på. Tillsammans diskuterade vi kring hur 

dokumentationen skulle kunna se ut. Vi enades om att ha följande hjälprubriker för 

skrivandet: 

 

1. Vad har du arbetat med? Beskriv! 

Här hade eleverna möjlighet att beskriva vad de arbetat med eller undersökt, 

eftersom flera av dem tyckte att de blev hjälpta av att beskriva vad de gjort. 

2. Förklara för dig själv och ge egna exempel   

Här fanns det elever som tyckte det var lättare om de skrev som om de 

förklarade för en person som inte förstod. 

3. Råd och tips till dig själv om vad du ska tänka på om du möter något liknande 

och känner dig osäker. 

 

I början när barnen skulle skriva diskuterade vi tillsammans vad som var viktigt att ta 

med och gjorde en gemensam tankekarta. Utifrån tankekartan skrev eleverna sina egna 

texter. Vid dessa tillfällen brukade några elever läsa upp sina texter för sina 

klasskamrater. De fick på detta sätt tips och råd om hur de kunde skriva och vad de 

kunde ta med. När eleverna skrev självständigt i elevboken, använde många sig av 

hjälprubrikerna medan andra valde att förklara för sig själva eller skriva på sitt eget sätt.  

Vi pratade också om när elevboken kunde vara till nytta och hjälp. Elevboken låg ofta 

på elevernas arbetsplatser under matematiklektionerna och fick följa med hem när de 

hade hemuppgifter i matematik. 
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En jämförelse mellan de instruktioner som lärare 1 och 2 gav 

 

Lärare 1 Lärare 2 

Elevboken var obligatorisk i början.  

 

Idén med elevboken är att skriva när man 

håller på att lära sig och det som är svårt 

att förstå och komma ihåg. 

 

 

 

-- 

 

 

 

Förklara för dig själv med exempel. 

 

Man kan upptäcka vad man inte har 

förstått och det blir lättare att sortera ut 

vad man behöver satsa mer på. 

 

Diskutera tillsammans med eleverna hur 

man kan skriva och formulera. 

 

Eleverna har sin elevbok framme under 

lektionerna. Elevboken kan fungera som 

en hjälpreda i arbetet i skolan eller i 

läxläsningen. 

-- 

 

Idén med elevboken är att eleverna ska få 

möjlighet att utveckla sitt matematiska 

tänkande genom att reflektera över sådant 

vi undersökt, diskuterat och arbetat med i 

matematik.  

 

Eleverna dokumenterade och funderade 

kring sitt arbete med sådant som var nytt 

för dem eller sådant de var osäkra på. 

 

Förklara för dig själv med egna exempel. 

 

Eleverna har möjlighet att upptäcka vad 

de har lärt sig men också om det är något 

de inte riktigt har förstått. 

 

Diskutera tillsammans med eleverna hur 

dokumentationen kan se ut. 

 

Elevboken låg ofta på elevernas 

arbetsplatser under matematiklektionerna 

och fick följa med hem när de hade 

hemuppgifter i matematik. 

 

Hjälppunkter för eleverna 

Skriv ner sådant som du tycker är viktigt. 

Skriv när du håller på och lär dig något. 

 

Visa med exempel och bilder. 

 

 

Var noga med att du själv både kan läsa 

och förstå vad du har skrivit. 

Vad har du arbetat med? Beskriv vad du 

har arbetat med eller undersökt. 

 

Förklara för dig själv och ge egna 

exempel   

 

Råd och tips till dig själv. 

 

Figur 4: Sammanställning av elevinstruktioner och hjälppunkter. 
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Vi ser en skillnad i våra respektive sätt att instruera eleverna, vilket skulle kunna 

påverka vårt sätt att tolka elevtexterna. En konsekvens vi kan se är att lärare 2:s elever 

konsekvent skriver råd till sig själva om vad de ska tänka på och/eller vad de bör träna 

mer på. För att skillnaden mellan våra respektive sätt att instruera eleverna ska påverka 

resultatet så lite som möjligt har vi tillsammans kategoriserat, nivåbestämt och 

analyserat texterna.   

 

 

Urval 

De barn som ville vara med fick lämna in sina ”elevböcker” till oss. Eftersom det är 

elevernas egna böcker och tankar tyckte vi att det var rimligt att eleverna själva fick 

avgöra om de ville lämna ifrån sig sina böcker eller ej. 

Vi kopierade det material vi fått från eleverna. För att undvika att vi skulle kunna 

identifiera eleverna tog bort namnen och kodade sedan samtliga elevers anteckningar. 

För att få ett hanterbart material och för att försäkra oss om att eleverna inte skulle gå att 

identifiera beslöt vi oss för att slumpvis välja ut 8 elever ur varje klass. Vi hade 

ambitionen att vi skulle ha lika många flickor som pojkar från varje klass. Av de som 

lämnade in sina elevböcker var majoriteten flickor. Vi lyckades inte få en jämn 

fördelning utan 7 elever var pojkar och 9 elever var flickor.  

En flicka har plockats bort ur undersökningen, eftersom denna elev enligt egen utsago 

har fått hjälp av sin pappa. Texten tycks vara dikterad till stora delar. Undersökningen 

har i och med detta begränsats till 7 pojkar och 8 flickor. Två flickor och en pojke togs 

bort eftersom deras arbeten inte handlade om bråk, procent och decimal. I 

undersökningen ingår 6 pojkar och 6 flickor. 

 

 

Genomförande och materialbearbetning 

Vi läste tillsammans igenom de 16 elevernas elevböcker för att bilda oss en uppfattning 

om vilka ämnesområden som eleverna hade valt att lämna in. Vi hade fått in flest 

arbeten inom områdena bråk, procent och decimaltal därför valde vi att bearbeta dessa 

områden. Vi sorterade gemensamt ut de elever som hade skrivit om detta. 

Gemensamt kodade, omkodade, sorterade, klassificerade och analyserade vi 

elevtexterna för att undvika risken att identifiera elevarbetena och därmed riskera att 

påverka resultatredovisningen. 

 

 

Vi började med att göra en textanalys där vi tittade på följande:  

 Är innehållet relevant? 

 Är texten läsbar och går den att förstå? 

 Hur förklarar eleverna det fenomen de har skrivit om? 
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Under varje kriterium tittade vi på följande: 

 Texten 

 Symboler 

 Bilder  

 Kopplingen mellan dessa tre 

 

Detta sätt att analysera texterna på visade sig vara alldeles för magert och matematiken 

syntes dåligt.  

Vi studerade och prövade olika matriser för analys av elevtexter där matematiken kan 

bli mer synlig. Följden blev att vi skapade egna matriser som stämmer med syftet i vår 

studie.  

Tillsammans sorterade, klassificerade och analyserade vi datamaterialet med hjälp av 

våra matriser 1 och 2.  

 

 

Tillförlitlighet 

Att vi har valt att göra vår undersökning i våra egna elevgrupper kan minska 

tillförlitligheten som vi ser det. Vi har bakgrundsinformation om våra elever som 

utomstående inte kan förväntas ha. Vi kan uppfattas som partiska och misstänkas för att 

förvränga fakta. För undvika att anklagas för detta har vi tagit hänsyn till det faktum att 

det skulle kunna vara möjligt för oss identifiera den elev vi analyserar.  

Våra
13

 instruktioner till elevboken skiljer sig också åt på ett sätt som gör att vi skulle 

kunna identifiera och påverka resultatet i undersökningen. För att undvika dessa risker 

har vi gemensamt kodat, omkodat, sorterat, klassificerat och analyserat elevtexterna. 

 

 

Etiska aspekter 

Vi har varit noggranna med att informera elever och föräldrar om att vi gör en 

undersökning i våra egna klasser och att vår uppsats bygger på våra egna elevers texter i 

matematik. Eleverna har också fått information om att vi tar bort deras namn och i 

stället skriver dit en kod i form av bokstav – F för flicka och P för pojke - och en 

nummer.  

För att säkra elevernas anonymitet i resultat/analysdelen, omkodade vi arbetena 

ytterligare en gång.  

Eftersom det är elevernas egna elevböcker, fick de avgöra om de ville lämna ifrån sig 

sina böcker. Vi ville att de skulle ha valfriheten om de ville delta i undersökningen eller 

ej. 

                                                 
13

 Lärare 1 och 2 avses. 
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Resultat och analys 

Undersökningen är baserad på de anteckningar som vi fått från eleverna i årskurs 6 på 

våren. Under läsåret har eleverna regelbundet arbetat med sina elevböcker. Eftersom 

eleverna själva har fått avgöra om de vill lämna ifrån sig sina anteckningar blev 

konsekvensen en blandning av material från elever på olika utvecklingsnivåer i 

matematik.  

Av det totala antalet på 16 elever som ursprungligen hade valts ut att ingå i 

undersökningen, återfinns 12 elever i delen om bråk, procent och decimaltal.  

I analysen av materialet använder vi oss av tabell 2. 

I analysen och resultatredovisningen använder vi t.ex. beteckningarna 1F och 1P. 

Siffran är ett nummer vi har tilldelat eleverna slumpmässigt. F och P står för flicka 

respektive pojke. 

 

 

1F 

Bråk 

Eleven förklarar för sig själv med en utredande text och med hjälp av en tydlig bild. 

Den utredande texten är lätt att följa. Det finns en röd tråd. Elevens förklaringar visar på 

förståelse för begreppet.                                                                                       

Vi kan utifrån det som eleven visar och skriver dra slutsatsen att eleven kan hantera 

bråk i enklare form. 

Eleven delar helheter i delar så att denne kan jämföra delarna i helheterna.  

Decimaltal 

Eleven visar med siffersymboler hur denne kan hantera subtraktion med decimaltal. 

Eleven visar säkerhet för siffrornas position/platsvärde och förklarar och visar hur 

denne använder metoden räkna uppåt från det lägsta talet.  

 

1F skriver utredande och visar att hon kan hantera bråk och decimaltal på sin nivå. 

 

Nivåbeskrivning 

C1 förklara C2 förståelse
14

 C3 diskursiv – utredande text 

 

                                                 
14

 Med förståelse menas att vi uppfattar utifrån elevens text att förståelse kan finnas. För att säkert kunna 

avgöra om förståelse finns krävs t.ex. samtal med eleven. 
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11F 

Bråk 

Eleven konstaterar att en ½ är större än ¼ och förklarar med hjälp av bilder och ord 

innebörden/betydelsen av storleken på nämnaren. Eleven drar slutsatsen att ”ju mindre 

siffra desto större blir den”.  

 

Decimaltal 

Eleven skriver decimaltal i utvecklad form och visar hur skrivsätten decimaltal – bråk 

hänger ihop. T ex 0,2 = 2/10; 0,06 = 6/100.  Visar och förklarar hur additionen 0,2 + 0,9 

hanteras och förklarar varför 0,2 + 0,9 inte är 0,11 utan 1,1. 

Här kan vi se att det troligen föreligger ett missförstånd i elevens resonemang när denne 

skriver att ”2: an i 0,2 är 20-del”. Eftersom eleven drar denna slutsats misstänker vi att 

denne inte riktigt har förstått positionsvärdena.  

 

11F skriver med en berättande text och visar färdighet i hur hon kan använda decimaltal 

på sin nivå. 

Beträffande ”2: an i 0,2 är 20-del” föreligger här ett missförstånd, som kan visa på 

osäkerhet i positionssystemet. Det kan också handla om en felaktig slutsats.  

 

Nivåbeskrivning 

B1 visa/berätta B2 färdighet B3 berättande text 

 

 

 

4P 

Bråk/decimal 

Eleven ritar en korrekt bild som visar 8/5 och konstaterar att det är 1 3/5, men för in 

beräkningar i det han skriver som saknar kopplingar till sammanhanget. Eleven försöker 

visa hur bråk och decimaltal hänger ihop och skriver att 1 3/4 är samma sak som 8/5.  

Eleven försöker visa med bild att 8/5 kan vara 1 hel och 3/5 och att 1hel = 1 och att ¾ = 

0,75. Eleven ritar en bild som visar 7/4 och 2/3 och skriver vid denna bild uttrycket: 8/5. 

Sedan visas beräkning av additionen 1 1/5 + ¾ med hjälp av förlängning på ett korrekt 

sätt.  

Vår helhetsbedömning är att 4P hanterar det skrivna som fakta som han kan göra något 

med. Anteckningarna är ostrukturerade och röriga. Vi uppfattar det som att han skriver 

för skrivandets egen skull. 

 

Nivåbeskrivning 

A1 göra A2 fakta A3 kognitiv / berättande text 
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5F 

Bråk 

Eleven utgår från en bild som visar en helhet delad i åttondelar och visar olika namn för 

1 hel t ex 1 = 8/8 och vidare olika namn för bråken ½, ¼, 1/8, 1/16 och 1/32 och att 

bråken kan ges olika namn t ex ½ = 2/4 = 4/8 = 8/16 = 16/32  

Eleven drar sedan slutsatsen att ¼ är dubbelt så stor som 1/8 och att 1/8 är hälften så 

stor som ¼. 

Eleven prövar sedan samma modell med ett annat bråk, nämligen tredjedelar och visar 

hur man kan skriva samma bråk på olika sätt och ger exemplet 1/3 = 2/6. Därefter går 

hon ytterligare ett steg och adderar 1/3+1/6 =1/2 = 3/6.  

 

5F förklarar och visar att hon kan hantera bråk med säkerhet.  

 

Nivåbeskrivning 

C1 förklara C2 förståelse C3 diskursiv – utredande text 

 

 

 

9F 

Procent 

Eleven konstaterar ”det hela, helheten, 100 % ”. 

Eleven skriver en rubrik ”Andel och antal” och under denna skriver hon att ”antal är hur 

många och andel hur stor del av det hela” och visar med exemplet: ¼, 2/8. 

 

Decimaltal  

Eleven har räknat ut 47,70  med kort division på ett korrekt sätt, och visar uträkning av 

                9 

9 ∙ 7,1 genom att först multiplicera helheten och sedan delarna.  

 

9F skriver en kortfattad och mycket torftig text som innehåller fakta på göra-nivå.  

 

Nivåbeskrivning 

A1 göra A2 fakta A3 kognitiv/berättande text 
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3F 

Bråk 

Eleven berättar i textform att en hel kan skrivas som bråk på olika sätt och visar med två 

olika additioner hur bråk med olika nämnare är värt lika mycket som en hel.  

Eleven visar med följande exempel: 

6/16 + 1/8 + ½ = 1 

 

½ + 3/16 + 2/32 + 2/8 = 1 

 

Av texten framgår att eleven haft hjälp av egentillverkade bråkbitar. 

Eleven drar slutsatsen att bråk är delar och procent.  

 

3F berättar och visar med text och symboler att hon har färdighet när det gäller att 

använda bråk med olika nämnare. 

 

Nivåbeskrivning 

B1 visa/berätta B2 färdighet B3 berättande text 

 

 

 

10P 

Bråk 

Eleven har tillverkat ett eget pappersmaterial som hjälp till att förstå bråken ½, ¼, 1/8, 

1/16 och 1/32.  

Bråk beskrivs som ”när man delar nå´t i lika stora delar”. Eleven visar att en hel kan 

bestå av 2/2 och ritar en cirkel som är delad i två halvor. Eleven visar också att en hel är 

4/4 och ritar en fyrhörning som delas i fyra lika stora delar och skriver in ¼ i vardera 

fältet. 

 

I text och bilder redogör 10P för vad bråk är på göra-nivå. Vi uppfattar texten som en 

språkligt torftig faktatext. Det är svårt att uppfatta om eleven förstår eftersom denne 

bara radar upp fakta. 

 

Nivåbeskrivning 

A1 göra A2 fakta A3 kognitiv/berättande text 
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6P 

Bråk 

Eleven visar vad bråk i blandad form är med hjälp av siffersymboler och 

kompletterande text.  

Eleven visar också hur en hel kan skrivas på olika sätt i bråkform och med decimaltal. 

 

Procent/decimaltal 

Eleven konstaterar att ”det hela, helheten är 100 % ”. 

Eleven vill ta reda på hur mycket 25 % av 500 är och använder sig av kunskapen att  

25 % = ¼.  I uträkningen använder sig eleven av metoden hälften/hälften och visar med 

följande exempel: 

500/2 = 250/2 = 125 

 

Eleven ritar en bild av en cirkel som visar en helhet, 100 %. I denna cirkel ritas en 

mindre cirkel i vilken eleven skriver 375 kr. Vi kan uppfatta av sammanhanget i det 

som eleven ritar och skriver att dessa 375 kr i bilden motsvaras av ¾ av 500.  

Under detta räknar sedan eleven ut vad ¼ av 375 är och adderar sedan detta resultat till 

de 375 och får 375 + 94 = 469 och lämnar hela uppgiften. 

6P visar att denne är osäker på vad som är helheten. 

Eleven visar på ny sida i boken ett cirkeldiagram där det hela är 100 %.  Genom att dela 

in cirkeln i fyra fält visar han med bråk, decimaltal och procent hur han kan skriva 1/4 

på fyra olika sätt. Texten är en torftig faktatext på göra-nivå. 

 

Nivåbeskrivning 

A1 göra A2 fakta A3 kognitiv / berättande text 

 

 

 

2P 

Bråk 

Eleven inleder med att skriva bråktal ”8/5, 7/4, 1/3 = blandad form” och sedan,   

plötsligt och mitt bland bråken, skriver eleven ”1 dm² = en kvadratmeter”. 

Eleven skriver sedan en rubrik ”bråkform” och ger exemplet 8/5 samt en rubrik 

”blandad form” hela och delar och ger exemplet 3/5. 

2P skriver additionen 1 1/5 + ¾ med olika nämnare och räknar ut denna helt korrekt.  

Slutligen konstaterar 2P att 1 1/5 = 5/5 + 1/5 + 6/5.  

 

Texten, som är skriven på göra-nivå, är rörig och saknar struktur.  

2P skriver fakta som plockats lite här och där. Additionen 1 1/5 = 5/5 + 1/5 + 6/5 

uppfattar vi som en avskrift från annan elev. Eleven hanterar additionen som fakta och 

vi tolkar det som att eleven inte reflekterar kring dessa fakta. 

 

Nivåbeskrivning 

A1 göra A2 fakta A3 kognitiv / berättande text 
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8P 

Decimaltal 

Eleven visar den nedan angivna additionen med decimaltal:  

98,75 + 325 (decimaltecken finns ej) + 12,50  

Han löser den på fem olika fungerande sätt varav två är nästan identiska. Dessa två 

adderas med heltal för sig och decimaltal för sig. 

Eleven visar metoden ”liggande skriftlig beräkning” i samtliga exempel.  

 

8P visar och berättar hur han på olika sätt kan lösa additioner med decimaltal. Han visar 

att han kan hantera dessa och positionssystemet med säkerhet. 

 

Nivåbeskrivning 

B1 visa/berätta C2  förståelse B3 berättande text 

 

 

12P 

Bråk/Procent 

Eleven skriver  

Andel: hur stor del av det hela t ex ¼, 2/5 

Antal: hur många ex rutor 

Bråk 

Eleven utgår från en bild som visar en helhet delad i åttondelar och visar att 1 hel kan 

skrivas på olika sätt som bråk t ex 1 = 8/8, 1/1, 3/3 

Sedan visar eleven hur 1/3 kan skrivas på olika sätt med bråk på ett korrekt sätt, 1/3 = 

2/6.  

Han fortsätter med att skriva och beräkna additionerna:  

 

1/3 + 1/6 = ½ = 3/6 och 2/6 + 1/6 = 3/6 = ½ 

 

Nästa steg är 1/3 + 1/6 = 2/6 + 1/3 = 3/6 = ½. 

 

Exemplet ½ + ¼ = 2/4 + ¼ = ¾ adderas på ett korrekt sätt 

 

Addition 3/8 + ½ + 5/16 = 6/16 + 8/16 + 5/16 = 19/16 utförs sedan på ett korrekt sätt. 

 

Eleven skriver att blandad form är hela och delar t ex 3 2/5 och att bråkform är 8/5.  

 

Därefter utförs additionen 

4/4 + ¾ = 7/4 = 1 ¾  

Eleven visar sedan på följande vis hur bråk och decimaltal hänger ihop 

1 hel = 1 

¾ = 0,75 

Vilket ger 1 ¾ = 1, 75 
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Procent 

Eleven konstaterar att helheten är 100 %.  Han ritar en cirkel som delad i två lika stora 

delar, där den ena delen är skuggad. P12 ger sedan ett eget exempel på en uppgift, som 

också löses på ett korrekt sätt. 

”Ett par skor kostar 1000 kr, 50 % rabatt. Vad kostar skorna?” 

1000/2 = 500 

 

12P förklarar och visar att han kan hantera bråk med säkerhet. Vi kan se en progression 

i hans sätt att skriva och ge exempel. Vi uppfattar det som att han är på väg mot 

förtrogenhet,  

P12 visar additionen 1/3 + 1/6 = 2/6 + 1/3 = 3/6 = ½, vilket är förbryllande sätt. Kan det 

vara så att han har dragit en felaktig slutsats utifrån tidigare resonemang? 

 

Nivåbeskrivning 

C1 förklara D2 förtrogenhet  C3 diskursiv – utredande text 

 

 

 

7F 

Bråk/decimaltal/procent 

Eleven inleder med att visa hur stor del 38 är av 200 på ett korrekt sätt. 

Eleven skriver upp olika exempel på uppgifter som visar koppling på bråk – decimaltal 

– procent. T ex   

20/100=0, 2        5 ∙ 0,2 =1        0,35 = 35%        7/0,2=35 

 

Hon visar 25 % av 150 kr så här: 

¼ av 100 = 25 

¼ av 50 = 12,5 

25 + 12,5 = 37,50  

150 + 37,50 = 187,50 

Hon fortsätter resonemanget: 

37,50 av 187,50 

5 · 37,50 = 187,50 

Konstaterar sedan att 37,50 är 1/5 av 187,50 

7F förklarar och visar att hon kan hantera bråk, procent och decimaltal med säkerhet. Vi 

ser att hon bygger upp sitt resonemang från det enkla mot det mer avancerade. Vi 

uppfattar det som en progression i hennes sätt att skriva och bygga resonemanget i 

anteckningarna och att hon är på väg mot förtrogenhet. 

 

Nivåbeskrivning Vi uppfattar det som att han är på mot förtrogenhet,  

 

C1 förklara D2 förtrogenhet C3 diskursiv /utredande text 
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Sammanfattning av Resultat/Analys 

 

Sammanfattning i tabell 2 

1 

Matrisnivå 

 

1 2 

Kunskapsform 

2 3 

Typ av text 

3 

A 

göra 

 

9F        2P 

            4P 

            6P 

          10P 

 A 

Fakta 

 

 

 

9F           2P 

               4P 

               6P 

             10P 

 A 

Berättande 

9F        2P 

            4P 

            6P 

          10P 

B 

Berätta/ 

visa 

 

3F        8P 

11F  

B 

Färdighet 

 

3F        

11F 

B 

Berättande 

3F        8P 

11F 

C 

Förklara 

 

1F      12P 

5F 

7F 

C 

Förståelse 

1F           8P 

5F 

 

C 

Diskursiv text  

Utredande,  

 

1F      12P 

5F 

7F 

D 

Argumentera 

 D 

Förtrogenhet 

 

7F         12P D 

Diskursiv text  

Argumenterande 

 

 

Figur 5: Sammanfattning av tabell 2. 

 

Sammanlagt 12 elever, 6 pojkar och 6 flickor, ingår i slutresultatet.   

Vi har tittat på vilka skillnader och likheter som vi kan finna hos de elever som 

placerats in på samma nivå.  

 

 

Nivå A  

1 flicka och 4 pojkar befinner sig på A-nivån. 

Elevernas texter är kortfattade med fakta som radas upp utan tydliga förklaringar. 

Reflektioner saknas hos alla. Vi uppfattar därför texterna som faktatexter på göra-nivå.  

En pojke kan vi se har skrivit av en annan pojkes anteckningar men den avskrivna 

texten visar brister och felaktigheter. Genom att jämföra de båda pojkarnas anteckningar 

ser vi likheterna och det är tydligt vem som har skrivit av vem. 

Två pojkar har skrivit röriga, strukturlösa och torftiga texter.  

Flickans anteckningar är kortfattade och torftiga.  

Tre pojkar använder bilder för att illustrera sin text. 
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Alla eleverna skriver om bråk. De skriver fakta om bråk och försöker visa att bråk är 

delar. 

En pojke försöker visa 8/5 med hjälp av en bild, se figur 7. 

 

 
Figur 6: En pojke visar 8/5. 

 

 

Tre pojkar visar hur man kan addera bråk men skriver inga förklaringar. En av dessa 

pojkar förtydligar sin addition med hjälp av en bild, se figur 8. 

 

 
Figur 7: Addition förtydligad med hjälp av bild. 
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En flicka och en pojke har skrivit om procent. Flickan konstaterar bara att ”Det hela, 

helheten 100 % “. 

Pojken försöker visa hur mycket 25 % av 500 är, se figur 9. 

 

 
Figur 8: En pojke försöker visa hur mycket 25 % är av 500. 

 

Sammanfattning nivå A 

Eleverna på nivå A skriver om begrepp som vi arbetar med i undervisningen. De skriver 

i detta fall fakta om begreppet bråk och försöker visa att bråk är delar.  

3 av 5 pojkar använder bilder för att illustrera sin text. 

Eleverna skriver kortfattade faktatexter på göra-nivå. Inga reflektioner syns.  

 

 

Nivå B  

2 flickor och 1 pojke befinner på B-nivån. Pojken befinner sig på C-nivå när det gäller 

kunskapsform. 

Flickorna skriver löpande text med hela meningar. Matematiken förklaras med löpande 

text och med matematiska symboler.  

Pojken använder endast matematiska symboler, när han förklarar.  

Det finns en tydlig röd tråd i alla tre texterna. 
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Pojken skriver om decimaltal. En flicka skriver om bråk. En flicka skriver om både bråk 

och decimaltal. 

Pojken visar tydligt att han kan hantera addition med decimaltal med stor säkerhet 

(Placeras på C-nivå när det gäller detta.) 

En flicka visar addition med decimaltal med övergång från tiondelar till hela, se  

figur 10.  

 

 
Figur 9: Addition med decimaltal. 

 

 

En flicka adderar delar med olika nämnare så att hon får en hel. Till sin hjälp har hon 

konkret material.  Hon visar additionen med matematiska symboler. 

 

Sammanfattning nivå B 

Eleverna på nivå B skriver om begreppen bråk och decimaltal De visar hur de hanterar 

additioner med bråk eller decimaltal. 

Elevernas texter innehåller matematiska symboler och löpande text. Alla texterna har en 

tydlig röd tråd. 

Texterna är berättande och visar att eleverna kan använda addition i bråk eller 

decimaltal. Pojken visar säkerhet när det gäller att hantera addition med decimaltal. 

 

 

 

Nivå C 

3 flickor och 1 pojke befinner sig på C-nivån. 1 flicka och 1 pojke befinner sig på  

D-nivå när det gäller kunskapsform. 

Eleverna använder till övervägande del matematiska symboler när de visar exempel och 

förklarar.  De förtydligar på vissa ställen med hjälp av ord och pilar. 

2 flickor och 1 pojke använder bilder för att illustrera och förtydliga. 

En flicka skriver om bråk. En flicka skriver bråk och decimaltal. En flicka och pojken 

skriver om bråk, decimaltal och procent. 

En flicka och pojken visar en helhet som delas i delar. Båda visar att de kan hantera 

olika namn för samma bråktal t.ex. ¼ = 2/8 = 4/16 = 8 /32., se figur 11. 
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Figur 10: Olika namn för samma bråktal. 

 

Båda visar också att de kan hantera addition av bråktal. 

Pojken kopplar dessutom samman bråk och decimaltal, se figur 12. 
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Figur 11: En pojke visar kopplingen mellan bråk och decimaltal. 

 

 

En flicka visar att hon kan hantera subtraktion av decimaltal med säkerhet.  

Den tredje flickan kopplar ihop bråk, decimaltal och procent. Hon visar att hon kan 

beräkna procent utifrån bråk via decimaltal. Det finns en tydlig progression i det hon 

visar, se figur 13. 

 

 
Figur 12: En flicka visar hur hon kopplar bråk, decimaltal och procent. 
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Sammanfattning nivå C 

Eleverna på nivå C skriver om begrepp som vi arbetar med i undervisningen. De skriver 

om bråk, procent och decimaltal. En av eleverna gör en tydlig koppling mellan bråk, 

decimaltal och procent. En elev gör en tydlig koppling mellan bråk och decimaltal.  

Några elever visar säkerhet när de hanterar addition i bråk eller subtraktion med 

decimaltal. 

Alla eleverna har en tydlig tankegång och den röda tråden syns.  

Eleverna använder till övervägande del matematiska symboler när de visar exempel och 

förklarar. Texterna är av utredande karaktär.  

 

 

Sammanfattning av nivå D 

Två av eleverna befinner sig på D-nivå när det gäller kunskapsform. De visar att de är 

på väg mot en förtrogenhet när det gäller att hantera begreppen bråk, decimaltal och 

procent. De skriver i flera tankeled, vilket gör att utvecklingen i tankegången syns 

tydligare.  



Skriva för att lära i matematik - Vad och hur skriver elever i grundskolans mellanår? 

Inger Backström & Elisabeth Nygren 

  

 58 

 

Diskussion av resultat 

Syftet med denna studie är att undersöka elevtexter, som elever skriver i och om 

matematik, när de skriver för att lära. Denna form av skrivande förutsätter ett 

reflekterande skrivande. Det har varit svårt att hitta litteratur och aktuell forskning som 

handlar om elevers reflekterande skrivande i matematik. Det har inte heller varit så lätt 

att hitta relevant litteratur om textanalys när det gäller denna form av skrivande i 

matematik.  

 

Vi valde att fördjupa oss i begrepp som handlar om ”del av helhet”, eftersom vi har 

erfarenhet av att många barn har svårt att förstå detta område i matematiken. Vad och 

hur skriver de? Som lärare försöker vi förklara och skapa förståelse för begrepp, ord, 

regler, och formler i matematikens värld. Det är inte alltid så lätt att som vuxen att skapa 

förståelse hos eleven för olika matematiska fenomen. Vi vet av erfarenhet att elever inte 

alltid förstår ett fenomen på det sätt som vi avsåg. Ett sätt att komma åt detta är att vi 

låter våra elever i elevboken formulera med egna ord det de lär eller försöker förstå. En 

bieffekt av vår studie är att vi ofta i elevernas texter kan se vad de förstår, missförstår 

eller är osäkra på. 

 

Vår intention med elevboken är att eleverna ska utveckla sitt matematiska tänkande. 

En grundtanke hos oss är att eleverna ska reflektera och skriva för att göra lärostoffet till 

sitt eget och få ett djuplärande i stället för ett ytlärande.  

 

När vi analyserar elevernas texter med hjälp av innehållsnivåerna, texttyperna och de 

olika kunskapsformerna i tabell 2, får vi en övergripande uppfattning om hur eleverna 

hanterar ord och bild när de beskriver något de håller på att lära sig i matematik.  

 

I tabellen där vi jämför lärarnas instruktioner till elevboken kan vi se en skillnad i våra 

respektive sätt att instruera eleverna. En konsekvens av detta är att vi kan se att lärare 

2:s elever konsekvent skriver råd till sig själva om vad de ska tänka på och/eller vad de 

bör träna mer på. Gemensamt för samtliga elever i studien är att de skriver om begrepp 

som är relevanta för undervisningen i matematik under den aktuella perioden. Ingen av 

eleverna svävar ut i andra begrepp. De redogör för begreppen på olika nivåer från enkelt 

och kortfattat till mer resonerande.  

 

Lärarens roll är viktig när det gäller vad eleverna skriver i sin elevbok. Vi kan se att vad 

läraren säger och gör under lektionen avspeglas i elevernas skrivande. Exempel på detta 
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är att flera elever i båda grupperna använder liknande eller samma struktur och/eller 

exempel, som har tagits upp under muntliga resonemang och skriftligt på ”tavlan”. En 

tanke vi får utifrån ovanstående är att det kan vara så att eleverna i sina texter skriftligt 

bearbetar ”vad läraren sagt och gjort”.  

 

Alla elever försöker visa att bråk handlar om delar av en hel och försöker ge någon form 

av exempel och hälften av dem använder sig av bilder för att förtydliga. 

 

Skillnaden mellan de olika nivåerna är att elever på A-nivån skriver ner fakta om 

begreppen på ett kortfattat och ibland torftigt sätt medan elever på D-nivån skriver mer 

utredande med en tydlig progression.  

 

Eleverna på A-nivån skriver så torftigt och kortfattat att det känns som om de staplar 

fakta på varandra. Bland dessa fakta hittar vi dessutom brister och felaktigheter, som 

kan bero på missförstånd. Det kan också bero på att det handlar om ren avskrift, vilket 

vi har hittat ett tydligt exempel på. Texten hos eleverna på A-nivån saknar reflektion 

och befinner sig på en ytnivå. Vi blir fundersamma på om eleverna utvecklar sitt 

matematiska tänkande på denna nivå. Eller är de på väg mot ett lärande som vi i detta 

skede inte kan se? Vi är medvetna om att elever många gånger har svårigheter med att 

uttrycka sig i skrift och på grund av detta får de problem med att uttrycka sina tankar.  

Vi kan inte undgå att se hur viktigt språket och olika uttrycksformer är även i 

matematiken.  

 

Eleverna på C- och D-nivån skriver mer utredande i flera tankeled med en tydlig 

progression. Flera av eleverna – i synnerhet de på D-nivå – gör kopplingar mellan 

begreppen bråk, decimaltal och procent.  

Ett fåtal använder sig av illustrationer men då handlar det om att förtydliga den text de 

har skrivit. Ord och pilar används också som stöd för att uttrycka innehållet.  

Texten är mer omfångsrik än elevernas på A-nivån. Eleverna på C- och D-nivån kan 

formulera sina tankar med hjälp av det matematiska språket.  

För begreppsbildningen i matematik är det viktigt att kunna sätta ord på sina tankar så 

att de blir synliga för reflektion. En djupare förståelse är då möjlig att uppnå. I PEEL-

projektet betonas att den bästa belöningen och det mest verkningsfulla vid lärandet är att 

känna att man som elev förstår. Skrivandet är en viktig strategi för lärandet säger 

Dysthe m.fl.(2002), eftersom det skrivna ordet finns kvar till skillnad mot det talade. 

Skrivandet ger möjlighet till att se de tankar och idéer som vi skriver ner och ger oss 

dessutom möjlighet till att revidera, omorganisera och reflektera kring.  

För eleverna är skrivandet en uttrycksform och ett redskap för att lära matematik. Vi 

kan tydligt se att eleverna använder ord och begrepp i meningsfulla sammanhang. 

Många av de forskare vi har studerat betonar samstämmigt vikten av att formulera sina 

tankar i ord och skrift, ”att artikulera sina egna tankar”, säger Arfwedson (1992). 

I de nationella måldokumenten betonas starkt den språkliga kompetensen och 

förståelsen också i matematikämnet, vilket ställer krav på att undervisningen utformas 

utifrån detta.  
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Som verktyg i analysarbetet konstruerade vi två tabeller. Den första tabellen, tabell 1, 

gav en bild av varje enskild elevs förståelse och kunskaper samt hur denne uttryckte 

dessa. Studiens syfte var dock inte att studera elevernas förståelse. Tabell 1 hjälpte oss 

med att göra de jämförelser, som krävdes för att börja skapa användbara kategorier för 

att analysera de texter vi använder i studien. För att kunna utveckla en användbar tabell 

studerade vi flera olika matriser. Så småningom utkristalliserades tabell 2 som kunde 

svara upp mot våra syften. Tabellen gjorde det möjligt att kategorisera elevtexterna med 

avseende på innehåll och form samt att sammanställa resultatet.  

Vi kan se att den slutliga tabellen, tabell 2, kan vara användbar för verksamma lärare. 

Den kan användas för att bedöma på vilken nivå enskilda elever och elevgrupper 

befinner sig, när det gäller elevtexter i matematik. Texterna blir möjliga att analysera 

utifrån innehållsnivå, kunskapsform och texttyp. 

 

Är skrivande i matematik ett tankeverktyg för elever när de lär matematik? 

Alla eleverna som var med i denna studie verkar ha försökt formulera det som de håller 

på att lära sig i skrift. De har använt de kunskaper och erfarenheter de har med sig för 

att förklara så tydligt de kan. Det vi har sett får oss att fundera kring om det kan vara så 

att några av eleverna försöker bearbeta det vi lärare har fokuserat i undervisningen.  

Med de erfarenheter vi har som aktiva lärare på mellanstadiet, kan vi konstatera att det 

finns elever som behöver skriva för att upptäcka hur de tänker. 

Det är genom att skriva som vi synliggör våra tankar och i skrivandet, som en strategi 

för lärande, blir det tydligt vad vi förstår och inte förstår.  

Bland annat hos Sterner & Lundberg (2002) hittar vi stöd för språkets roll för 

begreppsbildningen i matematik. Det är genom att sätta ord på de egna tankarna och 

idéerna som dessa blir synliga för reflektion. Elever behöver ofta argumentera med sig 

själva i olika steg för att kunna förstå begrepp, regler och formler. Även Dysthe m.fl. 

(2002) betonar att det är genom skrivandet vi gör stoffet till vårt eget. Skrivandet hjälper 

oss att reda ut och följa de egna tankarna. Detta är en hjälp till ett djupare lärande i 

stället för ett ytligt.  

 

Att låta eleverna få tid för att skriva ner sina tankar i matematik bygger på ett långsiktigt 

lärande där fokus ligger på en matematisk idé och inte på resultat av uträkningar. 

Matematiken är ingen slump utan har utvecklats utifrån situationer där behov som 

människan haft av att lösa ett matematiskt problem och/eller räkna ut något funnits. 

Matematiken har utvecklats i en viss ordning och eleverna måste också få möjlighet att 

känna och följa detta resonemang.  
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Tillskott av kunskap och framtida 
forskning 

Vi tycker att vår studie är ett tillskott till den kunskap som finns om analys av 

elevtexter. Våra tabeller 1 och 2 ger möjligheter att analysera elevers texter i matematik.  

Tabell 1 kan ge en tydlig bild av varje enskild elevs förståelse och kunskaper inom olika 

områden i matematiken. Den kan också ge möjligheter att se hur eleven uttrycker 

uppfattningar och missuppfattningar när det gäller olika begrepp. 

Tabell 2 gör det möjligt att kategorisera elevtexter avseende innehåll och form.  

Ett användningsområde för verksamma lärare kan vara att använda den för att bedöma 

på vilken nivå enskilda elever och elevgrupper befinner sig.  

 

Vi har kunnat konstatera att det inte finns mycket forskning om elevers skrivande i och 

skrivandets betydelse för lärandet matematik. Även textanalys saknas i hög grad när det 

gäller skrivande i matematik. Inom dessa områden ser vi möjligheter till kompletterande 

forskning. Frågeställningar som har aktualiserats och blivit viktig för oss i och med 

detta arbete är: 

- Hur kan man utveckla skrivandet i matematik hos eleverna i avseende att 

skapa ett meningsfullt och lustfyllt lärande? 

- Hur kan man utveckla skrivandet i matematik för att eleverna ska få goda 

redskap för att öka förståelsen och djuplärandet i matematik?  

- Är skrivande i matematik ett tankeverktyg för elever när de lär 

matematik? 
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    Stockholm 2007-03-13 

 

 

 

Till vårdnadshavare för elev i årskurs 6 A vid N - skolan 

 

 

Jag och en kollega på Lärarhögskolan i Stockholm gör en undersökning om hur barn 

skriver och tänker i matematik. 

Vi är tacksamma om vi får tillåtelse att använda ditt barns texter i vår undersökning, 

därför ber vi dig besvara detta mail så snart som möjligt till ovanstående mailadress. 

För att texterna inte ska kunna knytas till enskilda elever, klasser eller skolor kommer vi 

att avidentifiera texterna. 

 

 

 

 

Inger Backström  Elisabeth Nygren 
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