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Sammanfattning 
Detta arbete utgår från forskning om fördelarna med kommunikation inom 

matematikundervisningen för att främja lärandet om ämnesspecifika begrepp och 

resonemangsförmågan. Matematikdelegationen (2004) lyfter att undervisningen i matematik 

domineras av ett traditionellt förhållningssätt, vilket innebär lärarledda genomgångar och 

enskilt arbete med statiska uppgifter. Dock är studien genomförd innan den nya läroplanen 

trädde i kraft 2011 och resultatet kan därför vara missvisande. Därför är denna studie inriktad 

på pedagoger som avslutat sin lärarutbildning efter 2011. 

Studien syftar till att jämföra hur pedagoger, som undervisar i de lägre åldrarna, arbetar för att 

skapa ett kommunikativt klassrum inom matematik för att utveckla elevernas lärande  

Utifrån syftet har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med 4 pedagoger. De har 

fått samtala om sina tankar och erfarenheter om kommunikation i matematikundervisningen 

genom att svara på öppna frågor. Frågorna formulerades för att ta reda på hur de arbetar för att 

möjliggöra för eleverna att kommunicera och interagera med varandra, och med pedagogen, 

om matematik, samt vilka svårigheter och möjligheter de möter i arbetet med detta. Resultatet 

har därefter analyserats utifrån en fenomenografisk forskningsansats. 

Resultaten av pedagogernas svar visar att det finns en samsyn på vad kommunikation inom 

matematik bör innebära, vilket lyfts som gemensamma reflektioner i grupp, med läraren och i 

helklass. Detta förklaras med att eleverna ska få möjlighet att redogöra för och ta ställning till 

sina egna och andras matematiska reflektioner. De deltagande pedagogerna lyfte även att 

användandet av digitala redskap var en fördel i arbetat med att skapa ett kommunikativt 

klassrum och att samarbeten mellan eleverna gav förutsättningar till att föra och följa 

matematiska resonemang. 
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INLEDNING 
Pedagoger och elever i dagens skola ställs ständigt inför nya utmaningar. Lärare ska förhålla 

sig till olika styrdokument, lagar och förordningar där nya riktlinjer kommer med jämna 

mellanrum medan eleverna skall nå upp till målen och dessutom socialiseras med andra elever. 

Utifrån de senaste årens uppmärksammade resultat i PISA pågår utöver detta en ständig debatt 

om hur den svenska skolan ser ut och varför resultaten inte lever upp till förväntningarna på 

elevernas kunskaper. Arevik och Thorén (2014) skriver i Lärarnas tidning om hur Skolverket 

ställer sig till resultaten, vilka lyfter fram att det pågår insatser för att vända trenden genom 

bland annat mattelyftet, vars syfte är att stärka kompetensen hos lärare vad gäller hur 

undervisningen i matematik bör se ut. I en del av PISA undersökningen, visade svenska elever 

relativt goda resultat för statiska problem, det vill säga uppgifter som eleverna möter i 

matematikböcker samt läxor. I samma undersökning framgick dock att samma elever fick sämre 

resultat när det gällde problemlösning. Uppgifter som var av instinktivt tänkande art, det vill 

säga som gav eleverna begränsad information och därmed tvingade dem att göra egna 

tolkningar, visade mindre framgång. Denna typ av uppgifter kräver ofta mer uthållighet och 

nyfikenhet än vad statiska uppgifter gör (Arevik & Thorén 2014). Resultaten leder mig till att 

fundera över varför svenska elever inte lever upp till de förväntningar som skolan och styrande 

har på dem inom ämnet matematik.  

Jag som lärare väljer själv hur jag lägger upp min matematikundervisning, därför skiljer sig 

undervisningen åt mellan klassrum och lärare, då vi har olika kunskaper inom ämnet, har olika 

syn på hur undervisning skall bedrivas och kan tolka direktiven från Läroplan för 

förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet 2011 på olika sätt. Dock slår Lgr11 fast att 

undervisningen skall leda till en utveckling hos eleverna när det gäller att ”formulera och lösa 

problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat” 

(Skolverket, 2011a). Vidare framhålls att eleverna skall utveckla ett matematiskt språk för att 

kunna uttrycka sina kunskaper inom ämnet och med det kommer vi in på vilka möjligheter 

undervisningen ger eleverna att utveckla dessa förmågor. Som pedagog är det därför viktigt att 

reflektera över vilka förutsättningar eleverna får till att kommunicera och utveckla det 

matematiska språket och vilken roll detta har för undervisningen. 

Under lärarutbildningens gång har tonvikt lags på språkets betydelse för lärandet, vilket går 

igen inom samtliga ämnen. För att utveckla sitt språk överlag krävs en förståelse för det språk 

man utvecklar, vilket man får genom kommunikation med andra, något som Vygotskij (1978) 

lyfter som det centrala i människans utveckling. I mötet med eleverna måste pedagoger därför 

ha kunskap och utbildning i hur de ska hantera och möta eleverna för att skapa ett tryggt och 

öppet klassrumsklimat där kommunikation mellan både elever och pedagogen är en naturlig del 

av undervisningen. Skolverket (2011a) framhåller att oavsett bakgrund skall ett inkluderande 

förhållningssätt genomsyra undervisningen och klassrumsklimatet, vilket bör leda till att 

hänsyn och respekt visas för andras sätt att handla och tänka. Pedagogers förhållningssätt och 

val av undervisning blir därför en betydande faktor för kunskapsutvecklingen och därför är det 

något jag vill undersöka. 

Matematikdelegationen (2004) kom i sin rapport fram till att just kommunikationen inom 

matematikundervisningen inte har fått genomslag i dagens skola. De framhåller att det tysta 

arbetet med lärobok och katederundervisning är det som fortfarande dominerar. Dock är detta 

en rapport som togs fram innan den nya läroplanen kom och projekt som matematiklyftet sattes 

igång samt det att en helt ny generation pedagoger har utbildats vilket kan ha lett till att 

undervisningen i matematik kan se annorlunda ut idag än vad den gjorde 2004. Jag har under 

mina fyra års utbildning sett en variation av matematikundervisning hos olika pedagoger, både 
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bland de med många yrkesverksamma år och de med få yrkesverksamma år. Matteboken finns 

ofta med men det skiljer sig mellan hur mycket man använder den och hur man använder den i 

undervisningen. Det skiljer sig även åt vilka andra redskap som finns tillgängliga och används 

i undervisningen. Därför vore det intressant att undersöka en grupp pedagoger som tagit sin 

examen efter att den nya läroplanen trädde i kraft för att jämföra vilka likheter och skillnader 

man kan finna mellan dem i deras matematikundervisning, då de utgår från samma kunskaper 

i sin utbildning. 

Syfte 

Studien syftar till att jämföra hur pedagoger, som undervisar i de lägre åldrarna, arbetar för att 

skapa ett kommunikativt klassrum inom matematik för att utveckla elevernas lärande  

Frågeställningar 

• Hur skapar pedagogerna ett tryggt och tillåtande klimat i undervisningen där elevernas 

tankar får komma till uttryck? 

• På vilket sätt bidrar pedagogerna till att eleverna utvecklar ett matematiskt språk, för att 

kunna kommunicera och tänka om matematik? 

• Vilka svårigheter respektive möjligheter möter de i verksamheten och i val av 

lektionsupplägg och material? 

• Vilka likheter eller skillnader kan finnas mellan pedagogernas sätt att arbeta med 

matematik och vad kan orsaken till dessa vara? 

Avgränsningar 

Anledningen till att fokus har lagts på pedagoger som arbetar i de lägre årskurserna, F-6, i denna 

studien är för att det är under dessa år den matematiska grunden läggs. Där ligger det 

matematiska språket och kommunikationen inom ämnet till grund för hur elever förstår och kan 

göra sig förstådda i matematiska sammanhang. Hur denna grund byggs upp är av intresse då 

starten påverkar elevers fortsatta utveckling och intresse för matematikämnet.  

Begreppsdefinitioner 

Kommunikativt klassrum. Utifrån betydelsen för kommunikation, används begreppet 

kommunikativt klassrum i denna studie med syfte på kommunikationen som tar plats och 

används mellan eleverna och tillsammans med pedagogen i undervisningen. 

Appropriering 

Appropriering återkommer i den sociokulturella teorin och är ett uttryck för att beskriva och 

förstå lärande. Det innebär att den lärande lär sig att använda olika kulturella redskap i sin 

utveckling av kunskap genom att använda den på ett medierande vis (Säljö, 2012). 
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BAKGRUND 
Följande avsnitt kommer att presentera den bakgrund studien utgår från. Forskningsbaserad 

litteratur och relevanta artiklar kommer genomgående att hänvisas till och jämföras som stöd 

för studiens syfte. Avsnittet kommer att belysa olika delar inom kommunikation i 

matematikundervisningen. Översikten inleds med en hänvisning till styrdokumentens riktlinjer 

för matematikämnet följt av en definition av vad kommunikation är och vad begreppet innebär 

inom matematiken. Därefter behandlas lärarens betydelse för det kommunikativa klassrummet 

inom matematik och avslutas med vilken roll klassrumsklimatet och de medierade redskapen 

har i det kommunikativa klassrummet. 

Från Skolverket till klassrummet 

Matematikundervisningens syfte är att eleverna skall lära sig om ämnet och vilken användning 

de har av kunskaperna på olika sätt i sin vardag. Undervisningen skall utifrån detta utformas 

för att väcka elevernas intresse att utveckla kunskaperna vidare och få en tilltro till den egna 

förmågan inom ämnet, enligt Skolverket (2011a). Vidare framhålls det att arbetet skall bidra 

till att eleverna utvecklar vissa matematiska förmågor, vilka kräver kunskap om ämnesspecifika 

begrepp och verktyg som gör det möjligt att kommunicera matematikämnet. Genom detta ges 

förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tänka och prata om matematik både i 

vardagliga och matematiska situationer, då matematikens uttrycksformer och begrepp 

möjliggör för eleven att kunna sätta ord på sina matematiska tankar. Skolverket (2011a) lyfter 

att undervisningen ska möjliggöra denna språkliga utvecklig och förståelsen för när den är 

användbar. Förmågorna lyfts fram i följande formulering: 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis 

ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 

strategier och metoder,  

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 

och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och  

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Skolverket 2011a) 

Detta innebär att läraren måste planera en undervisning i matematik som skapar möjlighet för 

eleverna att lära sig behärska de verktyg och strategier som krävs för att använda och förstå 

matematik. Skolverket (2011b) redogör, i sitt kommentarmaterial för matematikämnet, för 

betydelsen av att "eleverna utvecklar förmågan att kommunicera matematik med olika 

uttrycksformer". Vidare förklarar de att kursplanen i matematik utgår från synen på ämnet som 

kommunikativt, kreativt och problemlösande. Därmed är det viktigt att undervisningen också 

följer dessa direktiv för att ge eleverna rätt förutsättningar att utvecklas inom ämnet mot 

kursmålen. De menar att genom en kommunikativ matematikundervisning ges eleverna 

möjlighet att utveckla en medvetenhet om olika strategier för att lösa ett och samma problem, 

då de får ta del av andras resonemang. Därigenom bygger eleverna upp en tilltro till den egna 

förmågan, vilket gör dem öppna för att både ta till sig och reflektera över egna, andras och för 

individen nya matematiska strategier, enskilt och i samverkan med andra. Detta leder till att 

stärka tron på det egna tänkandet (Skolverket 2011b).  

Skolverket (2011b) lyfter även vikten av att matematiken är ett kommunikativt ämne, för att 

möjliggöra elevernas reflektions och resonemangsförmåga, samt bygga upp sin matematiska 

begreppsordlista. Dessa förmågor går hand i hand då kommunikationen både kräver och lär ut 

dessa förmågor genom att eleverna får ta del av andras tankar och formuleringar och även får 

möjlighet att förmedla sina egna matematiska reflektioner. Kommunikationen ingår dessutom 
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i två av de förmågor som eleverna skall arbeta för att utveckla och så småningom bemästra 

(Skolverket 2011b). 

Innebörden av kommunikation 

Ett förtydligande av innebörden av begreppet kommunikation inom matematik är att det utgörs 

av ett informationsutbyte av tankar och idéer, både verbalt, med hjälp av skrift och andra sätt 

att uttrycka sig, exempelvis genom bilder. Skolverket (2011b) menar att det matematiska 

språket skall utvecklas genom att eleverna får möjlighet att kommunicera ämnet i olika 

situationer och med andra människor. De framhåller att det är detta som leder till att eleven 

befäster kunskap om olika matematiska verktyg och strategier.  

Därtill lyfts även att redogöra för de egna idéerna är av lika stor vikt som att eleverna kan lyssna 

och ta till sig av kamraternas förklaringar och resonemang, vilket innebär att elever behöver 

vissa kunskaper om matematiska begrepp för att kunna föra dessa resonemang i samverkan med 

varandra. Taflin (2007) redogör för att eleverna på detta sätt blir delaktiga i ett kollegialt 

lärande, där de har möjlighet att reflektera över, diskutera och jämföra varandras matematiska 

strategier och på så sätt bli medvetna om olika sätt att komma fram till lösningar. Matematik 

kan sålunda framhållas vara mer än innehållet i till exempel en mattebok, då dessa typer av 

enskilda uppgifter inte låter eleverna resonera kring olika sätt att lösa uppgiften då de inte 

presenteras eller jämförs med andra strategier. 

Skolverket (2011b) förklarar att lyssna till andras strategier och tankar om matematik är av lika 

stor betydelse som att själv kunna förklara det egna matematiska tänkandet. De lyfter i detta 

återigen att det finns olika sätt att kommunicera inom matematik, både genom tal, symbol, text, 

konkret material och bild. Genom dessa olika uttrycksätt menar de att eleverna bygger upp sitt 

matematiska språk och utvecklar sina matematiska förmågor. Vidare lyfter de att genom 

kommunikation i matematiken utvecklas förståelsen för de matematiska begreppen, vilket leder 

till att dessa kan användas i kommunikationen med andra, samtidigt som förmågan att förstå 

samband och därmed kunna generalisera, analysera och dra slutsatser blir till kunskap som 

behärskas. 

När eleverna får möjlighet att föra matematiska resonemang kan de resonera 

sig fram till olika lösningar med hjälp av både informella och formella 

matematiska argument. Då kan de lättare motivera olika val och slutsatser i 

nya situationer, till exempel val av räknesätt, med hjälp av resonemang som 

sker på matematiska grunder. (Skolverket 2011b) 

Kommunikation i klassrummet  

Jensen (2012) förklarar att kommunikation, som äger rum i klassrummet, existerar både i den 

fysiska-, sociala- och kulturella miljön. Den fysiska formen är sättet som kommunikationen 

bedrivs på, medan den sociala delen förtydligar själva indikationsmönstren. Det vill säga en 

sändare till flera mottagare med regler för hur själva informationsbytet går till. Den kulturella 

miljön innefattar språket som talas, redskap som används samt klassrumsinredningen. Typiskt 

förekommande kommunikation i ett klassrum är att det finns en talare och många som lyssnar, 

där talaren är pedagogen och de som lyssnar är eleverna. Det kan också förekomma att en elev 

pratar och de övriga lyssnar men också att flera är delaktiga, med att tala och lyssna, under en 

diskussion. 

Lärarens betydelse för det kommunikativa klassrummet 

Ett mer traditionellt sätt för pedagoger att undervisa i matematik, enligt Boaler (2011) är att 

ämnet förmedlas som standardiserade metoder fulla av regler som elever måste lära sig att följa. 

Lektionerna inleds med en genomgång av pedagogen varpå eleverna arbetar individuellt under 
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tysta förhållanden. Detta anser författarinnan medför flera negativa effekter på elevernas 

lärande. Den passiva och traditionella undervisningen är ett hinder för eleverna eftersom de inte 

får utrymme för diskussion om olika lösningsprocesser. Boaler (2011) menar att lektioner där 

elever diskuterar sina lösningar och strategier utvecklar ett logiskt tänkande hos dem. Vidare 

lär sig eleverna att matematik handlar om att begripa och lösa problem. De utvecklar en 

förståelse för ämnet som sträcker sig utöver de regler som ligger till grund för den traditionella 

undervisningen. Ämnet handlar istället om olika perspektiv och metoder samt ämnesspecifika 

begrepp. 

En annan uppfattning, som Boaler (2011) framhåller sker vid traditionell undervisning, är att 

matematiken blir otillgänglig och mestadels tråkig för eleverna. Eftersom eleverna behöver vara 

aktiva och engagerade under inlärningsprocessen är det viktigt att de får möjligheten till att 

arbeta med en mångfald av olika matematiska problem där de kan tillämpa och framställa sina 

metoder samt kommunicera sina tankar och idéer. Det är direkt avgörande för matematiklärande 

att eleverna får chansen att kommunicera så att de kan få den fördjupande förståelsen som 

behövs i ämnet. Det är inte meningen att eleverna ska prata hela tiden, poängterar Boaler (2011). 

Själva pratet, kommunikationen, måste vara organiserad eftersom det inte är vilket prat som 

helst som leder till lärandet. Det är upp till pedagogen att medvetet planera konstruktiva 

matematiska diskussioner som både ger eleverna möjlighet för diskussion men också tid för 

eget arbete och reflektion. 

Enligt Francisco (2012) finns det dock äldre forskning, från 1996, som hävdar att eleverna inte 

lär sig på ett adekvat sätt i den öppna och flexibla undervisningen. Han framhåller att denna 

forskning lyfter att inlärning är något som sker över en relativt lång tidsperiod och ses som 

stabil och konstant först när den är etablerad. Tiden det tar för eleven att bemästra de 

matematiska begreppen och förklaringarna och därtill utveckla ett effektivt och sofistikerat 

tankesätt kräver en lång period där arbetet sker statiskt. Det vill säga där eleverna får möjlighet 

att träna samma typ av uträkningar på liknande problem.  

Förutsättningar för det kommunikativa klassrummet 

Brown (2009) lyfter att det krävs vissa förutsättningar för att lyckas med matematiska problem 

som kräver socialt samspel. Han lyfter vikten av att eleverna aktivt arbetar med att försöka 

förmedla sina tankar och funderingar om problemet till andra. Det är först när de börjar 

kommunicera matematik som ett socialt samspel sker och i det samspelet får andra elever 

möjlighet att ta ställning till om teorierna som framkommer är relevanta eller inte. Han menar 

vidare att det även krävs en objektivitet, där man är öppen för olika idéer och resonemang och 

inte förkastar dem innan de diskuterats och testats.  

Klassrumsklimat  

För att eleverna skall våga vara en del av det kommunikativa klassrummet som beskrivs ovan 

krävs ett gott klassrumsklimat. Anderson, Hamilton och Hattie (2004) belyser att hur det sociala 

samspelet i klassen ser ut är en viktig faktor för huruvida eleverna tar plats i den pågående 

interaktionen i undervisningen. De menar att ett gott klassrumsklimat måste vara tillåtande, 

hjälpande och förstående, vilket ger positiva effekter på elevernas deltagande och engagemang. 

Vägen dit kräver att pedagogen lär eleverna hur man visar respekt och tar hänsyn till varandra. 

Miller och Pedro (2006) menar att det är i denna typ av klassrumsklimat möjligheten skapas för 

alla elever att känna sig trygga i sig själva och det är först då de kan fokusera på lärandet och 

relationen till kamraterna. 

I arbetet med att skapa de rätta förutsättningarna är pedagogen den förebild som genom sina 

handlingar och värderingar ger eleverna den utgångspunkt från vilken respekten för varandra 

växer fram. Det kan vara svårt att utveckla egna värderingar, då vi ständigt möts av olika val 
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som är mer eller mindre etiska. Miller och Pedro (2006) menar därför att det förhållningssätt 

pedagogen har till eleverna är en vägledning och bör genomsyras av uppmärksamhet, 

vägledning och återkoppling för att befästa ett förtroende i klassrummet. Eleverna måste känna 

att läraren lyssnar och respekterar deras val för att de själva skall kunna visa samma respekt 

mot andra, samtidigt som ett tillåtande klimat främjas där det positiva lyfts snarare än det 

negativa. Denna typ av klassrum lägger stor fokus på att respektera och ta hänsyn till andra. 

Begrepp som dessa värderas högt i samhället, menar Miller och Pedro (2006) Det är därmed ett 

stort uppdrag att skapa ett klassrum som genomsyras av detta, speciellt med tanke på att 

eleverna kommer från olika sociala bakgrund, där ordet hänsyn och respekt tolkas på olika sätt. 

Dagens elever påverkas även av samhället runt omkring dem, där respekt och hänsyn har 

ytterligare en annan innebörd. Samtidigt är det en del av pedagogens ansvar att undervisa 

eleverna i vad det innebär i skolan och av vilken vikt det är för det goda klassrumsklimatet. Det 

finns alltså olika former av respekt, fortsätter Miller och Pedro (2006), vilka är beroende av i 

vilket socialt sammanhang vi befinner oss i. Det sätt läraren visar hänsyn och respekt på blir 

sålunda en referensram för eleverna att anamma i skolan. 

Arbetet med att utveckla dessa egenskaper hos eleverna måste genomsyra allt arbete i skolan, 

tydliggör Miller och Pedro (2006). Värdegrunden är basen från vilken eleverna utvecklas både 

socialt och akademiskt. Hänsyn tas tillexempel genom att lyssna utan att avbryta när ändra 

pratar och respekt visas i samarbeten där olika åsikter och arbetssätt skall fungera i samverkan 

med varandra. Samarbete, menar Miller och Pedro (2006), är ingångsporten till att utveckla 

respekt för andra. Det är ett arbete som kan ta lång tid att befästa hos alla elever och det kräver 

att pedagogen är uppmärksam på hur eleverna interagerar och fungerar i olika situationer och 

vara konsekvent med vilka förväntningar som finns på eleverna och pedagogen i form av 

värdegrund och etiska regler. Men i längden, fortsätter de, ger olika typer av samarbeten flera 

positiva resultat, både socialt och utbildningsmässigt. 

Redskap för ett kommunikativt klassrum 

Digital teknik lyfts inom Lgr11 som ett fördelaktigt redskap i undervisningen inom samtliga 

ämnen. Skolverket (2015) menar att målet med användandet av digitala redskap i skolan är att 

eleverna skall ges möjlighet att kommunicera med andra, söka kunskap, skapa och genom detta 

ta till sig ny kunskap. Datorer, surfplattor, interaktiva tavlor ses alltså kunna vara en del i, eller 

till och med bidra till den kommunikativa undervisningen. Wiberg (2007) framhåller att den 

sociala interaktion som sker via digital teknik är en viktig del i elevernas lärande, då dagens 

samhälle bygger på att informationsutbyte och kommunikation mellan människor skall gå 

snabbt. Samhällets förväntningar på elevernas kunskaper blir därmed viktiga i undervisningen 

då skolan skall förbereda eleverna för att kunna bli aktiva och kommunikativa 

samhällsmedborgare. Den digitala tekniken är även något som eleverna möter på sin fritid och 

användandet av denna teknik i skolan ger därmed undervisningen en mer verklighetsanknuten 

form för eleverna. Vidare, lyfter Säljö (2012) att digitala redskap är medierande och möjliggör 

för eleverna att interagera och kommunicera via både sociala medier, lärplattformer, medier 

och spel. Han framhåller att det är med hjälp av dessa kulturella redskap som en implicit 

inlärning sker samtidigt som de är en del av det kommunikativa samhälle vi lever i idag och 

därmed påverkar utvecklingen av vår identitet. 
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TEORETISK RAM 

I denna del presenteras den teoretiska ram, från vilken studien utgår. Då studien syftar till att 

jämföra hur pedagoger skapar ett klassrumsklimat, inom matematiken, som möjliggör 

kommunikation och interaktion mellan elever, lämpar det sig att utgå från det sociokulturella 

perspektivet. Denna teori, som grundar sig i samspel och kommunikation som vägen till 

utveckling, följer såväl arbetet med klassrumsklimat som arbetet med hur människan utvecklas 

och inhämtar kunskap genom språk och kommunikation med andra. Dessa tankar blir relevanta 

genom att lärandet enligt det sociokulturella perspektivet kräver ett socialt sammanhang och 

inte kan ske individuellt. 

Sociokulturellt lärande 

Det sociokulturella perspektivet utgår från Lev Vygotskijs tankar om lärande och utveckling. 

Säljö (2012) lyfter, utifrån detta perspektiv, att lärande utgår från samspelet mellan människor 

där språket är en betydande del. Han tolkar det som att kommunikationen leder till en utveckling 

av kognitiva färdigheter som innefattas av hur vi uppfattar den egna personen och de runt 

omkring i en social kontext. Detta sociala samspel mellan människor, menar Säljö (2012), 

bidrar till att föra utvecklingen och lärandet framåt mot den närmaste utvecklingszonen. Vidare 

framhåller han att språket är det redskap som ger oss möjlighet att resonera och reflektera 

tillsammans för att komma framåt i vår utveckling av andra kunskaper. 

Mediering - Språket i fokus 

Språket är, enligt Vygotskij (2001), det viktigaste redskapet vi har för att kommunicera våra 

tankar med andra. Han framhöll att språket var ”redskapens redskap” och våra tankar en del av 

det. Säljö (2012) lyfter utifrån detta att vi människor använder oss av våra tidigare kunskaper 

för att förstå, lära och utvecklas. I denna utveckling är språket, förförståelsen och materiella 

ting redskap som vi använder oss av för att knyta an till ny kunskap. Detta kallas inom den 

sociokulturella teorin för mediering, vilket är ett viktigt begrepp för hur vi utvecklas och formas 

genom vår sociala kommunikation (Säljö 2012). Vygotskij (2001) menade att det talade och 

det tänkta språket befinner sig i ständig utveckling i samspel med varandra och bör därför ses 

som ett medierat redskap, som inte går att dela på för att förklara helheten. Denna helhet ger 

oss möjlighet att se, förstå och organisera vår syn på omvärlden genom att delta i den.  

Vi börjar förstå det vardagliga samband som finns mellan utvecklingen av 

barns tänkande och barnets sociala utveckling först när vi lär oss att se enheten 

av kommunikation och generalisering (Vygotskij 2001). 

Med detta lyfte Vygotskij (2001) fram att språket inte bara existerar genom människors 

kommunikation men även genom tankarna. Språket är en del av det sociala samspelet mellan 

individer men även ett medel för förståelse och därmed utvecklingen. Vi föds i en social kontext 

och utvecklas därefter utifrån den omgivning vi lever och verkar i. Utgångspunkten för 

Vygotskijs teorier är att kunskapsutvecklingen sker i samverkan och interaktion med andra 

människor. Därmed blir interaktionen med omgivningen det centrala i Vygotskijs teorier. 

Utvecklingszonen – där lärandet sker 

Säljö (2012) lyfter också, från det sociokulturella perspektivet, den del som kallas för den 

proximala utvecklingszonen. Detta begrepp beskrivs av Vygotskij (2001) som avståndet mellan 

det vi kan idag och det vi potentiellt har möjlighet att lära oss härnäst, vilket syftar på att 

utvecklingen är ständig och sker i samband med att kunskap inhämtas utifrån de sammanhang 

vi befinner oss i, vilket ger oss ny förförståelse för att kunna ta till oss ytterligare kunskap. Säljö 

(2012) har tolkat detta som att Vygotskij menade att när ny kunskap befästs är människan även 
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på väg att behärska något annat, det vill säga att den nya kunskapen skapar möjligheter att lära 

sig något mer.  

Dock lyfter Vygotskij (2001) att för att befästa ny kunskap kan människan behöva handledning 

av en mer kompetent person som med sin expertis kan stötta personen vidare till sin nästa zon 

för utveckling. Detta begrepp kallas för scaffolding, förklarar Säljö (2012). Den närmaste 

utvecklingszonen är således den zon där människan förstår eller klarar av något med hjälp av 

scaffolding idag och imorgon klarar människan detta själv, vilket leder till en fortsatt 

utveckling.  

Scaffoldning – en stöttande struktur 

Begreppet scaffolding grundar sig även det i det sociokulturella perspektivet och kan ses som 

en uppbyggd struktur som syftar till att stötta och utmana den lärandes potential att nå sin nästa 

zon för utveckling. Genom användandet av scaffolding får människan stöd att lösa något den 

inte kan lösa på egen hand. Hon approprierar, vilket innebär att den kunskap och förståelse 

någon annan har för ett problem synliggörs och blir en tillgång för den lärande (Säljö 2012). 

Människan får på så vis nya redskap för att befästa ny kunskap. Vidare förklarar Säljö att 

begreppet utgår från Vygotskijs och Bruners teorier och enklast kan förklaras som ”stöttning i 

lärandet”, vilket är viktigt i arbetet med vilka möjligheter som kan ges till enskilda individer 

för att leda dem mot den närmaste utvecklingszonen. Säljö (2012) lyfter att denna stöttning kan 

behövas i större utsträckning i början, för att sedan avta allt eftersom den lärande får en bredare 

kunskapsbank och förkunskap för att själv kunna föra utvecklingen framåt. Denna tolkning får 

stöd av Hwang och Nilsson (2011), som menar att expertens stöttning kan ge den lärande andra 

sätt att tänka och reflektera och på så sätt våga testa nya teorier i sin inlärning. De framhåller 

att stödet från den mer kunniga ska fungera som en språngbräda och främja utvecklingen genom 

att synliggöra abstrakta sätt att tänka och bidra med strategier för att öka förståelsen så att den 

lärande kan appropriera detta. 

Syftet med denna studie innebär att de deltagande pedagogernas arbete, för att skapa ett 

kommunikativt klassrum inom matematik genom sin undervisning, lyfts fram. Deras arbete 

inkluderar stöttning av olika slag, vilket är en viktig del i den sociokulturella teorin. I detta lyfts 

även frågor om hur de skapar ett tryggt klimat för eleverna att våga testa och beskriva sina 

matematiska tankar och hur de bidrar till att eleverna utvecklar ett matematiskt språk, samt vilka 

redskap de har tillgång till och använder i detta arbete. Studien kommer således att komma in 

på vilken stöttning eleverna får i sin utveckling för att kunna kommunicera inom 

matematikämnet. Därför har denna studie tagit stöd i den sociokulturella teorin i analysen av 

respondenternas svar. 
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METOD OCH GENOMFÖRANDE 
I följande avsnitt presenteras valet av undersökningsmetod, vad den innebär och varför den 

lämpar sig att använda utifrån studiens syfte. Metoden jämförs mot andra 

undersökningsmetoder där för och nackdelar lyfts fram. Vidare presenteras urvalet, samt 

arbetsgången och hur resultatet bearbetats och analyserats. Även de aspekter av etiska principer 

som undersökningen utgått från lyfts fram, samt studiens arbete för att öka tillförlitligheten. 

Kvalitativ metod 

Den data som samlats in i studien utgår från människors egna tankar och erfarenheter, vilket 

innebär att den är kvalitativ. Genom att fokusera insamlingen av data till att handla om individen 

och dennes uppfattning om den egna verkligheten, menar Backman (2016) att arbetet leds fram 

till att finna de kvalitativa egenskaperna, det vill säga den enskilde individens erfarenheter och 

tolkningar av omvärlden. Motsvarigheten till detta kvalitativa förhållningssätt finner vi i det 

kvantitativa forskningsperspektivet. Där utgår arbetet istället från statistiskt jämförbara resultat, 

vilket innebär att personliga känslor och erfarenheter faller bort. Dessa två förhållningssätt är 

utgångspunkten för valet av forskningsmetod, menar Holme och Solvang (1997). 

Skillnaden mellan den data som samlas in via en kvalitativ respektive kvantitativ metod 

förklaras enklast med att kvantitativ data analyserar det vi som undersökare kan jämföra i siffror 

och med hjälp av ord för mängd som fler, mer eller längre. Kvalitativ data, å andra sidan, 

analyserar och jämför respondenternas erfarenheter och känslor utifrån deras egna 

uppfattningar om det som undersöks (Trost 2012). Fejes och Thornberg (2015) lyfter att även 

relationen mellan forskaren och forskningsobjektet skiljer sig åt mellan kvantitativ och 

kvalitativ metod. De menar att genom en kvantitativ datainsamling bör det insamlade resultatet 

och analysen av denna bli ungefär densamma oavsett vilken forskare som genomför studien, då 

resultatet består av hårddata som inte kan tolkas som något annat än vad de är, ren statistik. Vid 

en kvalitativ undersökningsmetod kan dock resultaten bli olika beroende på vem som forskar, 

då forskaren kategoriserar svaren och analyserar dem utifrån den egna kunskapen och intresset 

för olika teorier. Fejes och Thornberg (2015) menar att forskaren i detta sammanhang inte utgår 

från otolkad data och därför kan påverkas i större grad av den egna bakgrunden, kunskapen och 

erfarenheten i sin tolkning av den insamlade empirin.  

Utifrån innebörden av de olika metodvalen togs därmed hänsyn till vad studien syftade att 

undersöka och förväntningarna på vad insamlad data skulle ge för svar. En kvantitativ 

undersökning, exempelvis enkäter, hade kunnat nå en stor urvalsgrupp, vilket hade gett ett 

större underlag av data att jämföra. Samtidigt hade det kunnat vara svårt att nå ut till många 

respondenter som skulle kunnat tänka sig att delta och studien skulle då riskerat att falla på 

grund av ett lågt deltagande i undersökningen. Den data som samlats in skulle inte heller ge 

personliga svar om de deltagandes tankar och erfarenheter, vilket krävdes för studiens syfte.  

Valet stod därför mellan två olika kvalitativa undersökningsmetoder, intervjuer och self-report. 

Self-report är ett intressant redskap som kan förklaras som en skriftlig intervju. Respondenterna 

får svara på ett antal öppna frågor där de ombeds gå in på djupet i sina förklaringar av 

erfarenheter och tankar. Med rätt ställda frågor kan den data som samlas in ge en konkret bild 

av respondenternas olika upplevelser om samma fenomen (Davidsson 2007). Metoden lägger 

dock ett stort ansvar på respondenterna att delta och det är därför viktigt att välja ut personer 

som har ett intresse av att undersökaren får tillräckligt med insamlad data. Detta skulle kunna 

påverka respondenterna att ge icke tillförlitliga svar då de utgår från vad de tror undersökaren 

behöver för svar i sin undersökning. En annan risk med self-report är att respondenterna istället 

svarar för kort och opersonligt och undersökaren har då inte möjlighet att ställa direkta 

följdfrågor för att fördjupa svaren. Därför föll valet på intervjuer. 
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Fenomenografi som ansats 

Då studien är kvalitativ, genom att den utgår från respondenternas erfarenheter av fenomen, har 

analysen haft ett fenomenografiskt vetenskapligt förhållningssätt, vilket är en kvalitativ 

forskningsansats. Ansatsen används för att kunna jämföra olika erfarenheter och uppfattningar 

om människors omvärld, enligt Marton, Booth (2000), Dahlgren och Johansson (2015), vilket 

i denna studie handlar om pedagogernas egna tankar om arbetet med skapandet av en 

kommunikativ matematikundervisning. Människor uppfattar sin omvärld på olika sätt, vilket 

inte betyder att ett sätt är mer korrekt än ett annat. Med hjälp av fenomenografin får forskaren 

hjälp att finna dessa variationer genom att dela in empirin i kategorier och sammanhang. 

Kihlström (2007) förklarar att utgångspunkten för fenomenografin är att genom empiri finna 

likheter och skillnader mellan människors upplevda erfarenheter, tankar och känslor i olika 

sammanhang, utan att peka ut vad som anses rätt eller fel. Han lyfter att vad som kommer till 

uttryck hos respondenterna är ett samband mellan individen och dennes uppfattning om sin 

omvärld, varvid uppfattningarna går isär från person till person. Utifrån den data som samlas in 

kan forskaren sedan systematisera svaren i en svarsbank av olika erfarenheter, vilka används 

för att dra slutsatser utifrån syftets frågeställningar. Sättet vi upplever och förstår vår omvärld 

grundar sig i vår förförståelse och kunskap, vilken ständigt byggs och utvecklas genom livet, 

menar Dahlgren och Johansson (2015). Det leder till att våra uppfattningar är olika och även 

förändras över tid. Genom fenomenografin kan forskaren bidra till en skapa förståelse för 

människors olika uppfattningar av ett fenomen. Vidare beskriver Kihlström (2007) att för att 

samla in den kvalitativa empiri som behövs för analys kan flertalet metoder användas. För 

denna studie användes enskilda intervjuer, men även gruppintervjuer, selfreport och 

observationer är metoder som ger lämplig data för en fenomenografisk ansats. Utgångspunkten 

för denna studie är sålunda att frågorna skall ställas, besvaras och analyseras i enlighet med 

fenomenigrafins uppbyggnad. 

Intervju 

Kihlström (2006) poängterar att intervjuer är ett viktigt redskap för pedagoger att behärska. 

Dels är det till fördel i arbetet med eleverna och dels i mötet med vårdnadshavare. Författaren 

framhåller att pedagoger genom detta övar sin förmåga att lyssna och förstå att människor 

tänker och upplever fenomen olika. Därmed kan de utveckla ett empatiskt förhållningsätt till 

andra människors uppfattningar och erfarenheter under studietiden genom att träna sig på att 

genomföra intervjuer, förklarar hon. 

Studien har utgått från kvalitativa semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att 

respondenterna svarar på öppna frågor som ligger inom ramen för det som skall undersökas. 

Denna typ av intervjuer utgår från en intervjuguide där forskaren ges möjlighet att följa den väg 

respondentens fria förklaringar och tankar tar utan att styra samtalet till att hålla sig till den 

exakta frågan, men ändå till ämnet. Genom att följa den väg samtalet tar kan forskaren ställa 

följdfrågor anpassade till det respondenten tar upp och på så vis få ett djup i svaren för att vidare 

kunna analysera och förstå (Bryman 2011). Vidare förklarar Kihlström (2006) att det är viktigt 

att som forskare hålla sig neutral och bortse från den egna förförståelsen om ämnet och om 

respondenten, eftersom svaren inte är givna i förväg. Detta menar hon underlättar 

genomförandet av intervjun, i och med att forskaren enklare kan anpassa följdfrågorna för att 

följa samtalets gång. 

Fördelar och nackdelar 

En fördel med intervjuer är alltså att forskaren har möjlighet att anpassa sig till den väg samtalet 

tar och därigenom komma med följdfrågor där respondentens svar inte gett ett tillräckligt djup 

eller där samtalet kommer in på aspekter som är intressanta men som forskaren inte tagit i 
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beaktning. På så vis täcks luckor i den data som samlas in. Vid en intervju är även både 

forskaren och respondenten på plats och respondenten åläggs inget arbete utöver den tid som 

intervjun tar. Intervjun kan spelas in, för att forskaren ska kunna fokusera på respondenten och 

att säkerställa att ingen information förloras inför resultatet och analysen. Detta kan ses som 

positivt utifrån respondentens sida, vilket kan minska risken för bortfall. Dock är själva 

intervjuprocessen tidskrävande, något som är problematiskt inom forskningssammanhang, 

menar Björkdahl Ordell (2007). Det kan därför vara svårt för en ensam forskare att hinna 

genomföra intervjuer av god kvalitet, vars innehåll av data fyller syftet med studien. Även 

Bryman (2011) förklarar att transkribering av intervjuer är tidskrävande, då forskaren måste ta 

sig igenom mycket text både vid transkriberingen och analysen och tid är något som ofta är en 

brist i forskningssammanhang. 

I jämförelse med alternativet i denna studie, self-report, får inte heller respondenterna samma 

betänketid vid en muntlig intervju som om de skulle skriva ner sina erfarenheter och tankar vid 

ett eller flera tillfällen som passar dem. Davidsson (2007) lyfter att tiden respondenterna får vid 

en metod som self-report innebär att de ges tid att tänka igenom och reflektera över sina svar 

utan press eller risk att styras av forskaren. Det är därför viktigt som forskare att ge 

respondenterna god tid för eftertanke vid en intervju och att undvika försök till att leda samtalet 

vidare då viktiga reflektioner och erfarenheter riskerar att inte komma till utryck.  

En annan problematik som kan bli aktuell vid bearbetningen av den data som samlas in är att 

den endast analyseras av den enskilde forskaren, menar Bryman (2011). Han lyfter att 

kvalitativa undersökningar ofta kritiseras för att vara alltför subjektiva, då de utgår från den 

enskildes uppfattningar i analysarbetet. Därför måste man som forskare ha i åtanke att bibehålla 

en objektivitet, både i genomförandet av intervjuer såväl som i arbetet med att analysera och 

bearbeta materialet.  

Urval och bortfall 

Holme och Solvang (1997) lyfter vikten av att rätt personer deltar som undersökningspersoner 

i kvalitativ forskning. De deltagande ska kunna bidra till att skapa ett djup i den data som samlas 

in som utgår från i de fenomen som studeras. Själva urvalet sker därför med ett medvetet mål 

från forskaren, där vissa kriterier måste uppfyllas hos respondenterna. Bryman (2011) förklarar 

att ett urval som styrs av målet med studien, det vill säga ett urval som stämmer överens med 

syftet och forskningsfrågorna är kvalitativt. Som beskrivet i inledningen var det lärare som tagit 

sin examen efter att den nya läroplanen trädde i kraft som var intressanta att jämföra, då de är 

de första som påverkats av Lgr11 i sin utbildning.  

Bryman (2011) framhåller svårigheterna med att avgöra hur många respondenter som krävs för 

att få en mättnad i den data som krävs för en kvalitativ studie, då forskaren i förväg inte vet 

vilket djup respondenternas svar kommer att ge. Eftersom syftet med studien var att jämföra 

verksamma pedagogers arbete med kommunikation inom matematik i de lägre årskurserna, F-

6, tillfrågades därför respondenter med behörighet i matematikämnet för åk.f-6, att delta i 

studien. Respondenterna arbetar på olika skolor i södra Sverige och har varit verksamma mellan 

fyra till sex år. För att få en bredd och variation av olika pedagogers arbete med kommunikation 

i matematikundervisningen, ansåg jag att det krävdes mellan 3-5 respondenter. Av de fem 

respondenter som tillfrågades, valde en respondent att dra sig ur studien. Urvalet hamnade dock 

inom den ram som ansågs nödvändig för att få in tillräcklig data utifrån studiens syfte, därför 

ansågs det inte nödvändigt att tillfråga ytterligare respondenter att delta.    

Valet av tilltänkta respondenter gjordes genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

forskaren väljer ut deltagare utifrån tillgång och lämplighet för studiens syfte. Trost (2010) 

förklarar att detta kan innebära att kontakter tillfrågas eller att anslag görs via olika kontaktnät 
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som sociala medier, anslagstavlor på skolor och liknande. I detta fall har professionsanknutna 

kontakter inom skolan i olika kommuner och från olika skolor tillfrågats, då det funnits en 

tillgänglighet av pedagoger där som tagit sin examen under det tilltänkta tidsspannet. 

Deltagarna utgörs både av män och kvinnor och skiljer sig i ålder mellan 28-45. Det har alltså 

funnits en medvetenhet i valet av respondenter för att få en variation av olika 

verksamhetsbakgrund. Detta beskriver Bryman (2011) som ett kvalitativt tillvägagångssätt för 

att aktivt kunna välja ut respondenter som är relevanta utifrån studiens syfte. 

Samtliga respondenterna uppgav att de har läst lärarutbildningen GSME med tillval so mot åk.f-

6 och de har avslutat sina utbildningar mellan 2013-2014. De är behöriga att undervisa i 

svenska, matematik, engelska och so. Två av respondenterna är kvinnor och två av 

respondenterna är män. Utifrån de krav som ställs vid forskning om konfidentialitet har 

benämningarna pedagog 1, 2, 3 och 4 använts för att deras identitet inte skall kunna urskiljas. 

Genomförande 

Utifrån den verksamhetsförlagda studieperiod som genomförts under utbildningen uppkom ett 

genuint intresse för hur matematikundervisning bedrivs i skolan. Den kunskap vi fått genom 

högskolan har hela tiden lyft vikten av att kommunicera matematik och väcka glädje och lust 

för ämnet. Ute i verksamheten har jag dock mött många olika förhållningssätt till hur 

matematikundervisning bör bedrivas och funderingarna över varför vissa lärare väljer den 

statiska undervisningen före den dynamiska fångade mitt intresse. Detta intresse mynnade tidigt 

ut i en titel på det kommande examensarbetet, ”Tyst i klassen, eller?”, och utvecklades därefter 

till vad som kom att bli en studie om ”pedagogers arbete med kommunikation i 

matematikundervisningen. 

Syftet och de underliggande frågorna var den grund som först bearbetades till att rama in 

området som skulle undersökas. Inledningen blev den breda ingången i arbetet som sedan 

avgränsades i syftet. Därefter gick arbetet in på att söka, läsa och välja ut litteratur och aktuell 

forskning för att bygga upp kunskap om det valda området, då det krävdes ett djup i bakgrunden 

om kommunikation inom skolan och särskilt inom ämnet matematik. Bakgrunden och den 

teoretiska utgångspunkten byggdes därefter upp innan arbetet gick över till att utforma 

missivbrev och intervjufrågor. En muntlig förfrågan gick ut till de respondenter som var tänkta 

att delta i studien, där de även fick veta syftet och att undersökningen skulle genomföras med 

hjälp av intervjuer. De fick sedan tid att tänka igenom om de ville delta eller inte.   

Arbetet gick därefter vidare till att bearbeta missivbrev och intervjufrågor, utifrån granskning 

av handledare, till att passa valet av analysmetod, vilket utgjorts av fenomenografi. Valet av 

analysmetod var ett beslut som togs utifrån vad som passade syftet och handledaren godkände 

därefter både intervjufrågor, missivbrev och analysmetod. Respondenterna fick därefter ta del 

av missivbrevet och därigenom bilda sig en bättre uppfattning om studien de skulle delta i och 

enskilda intervjuer genomfördes därefter vid tillfällen som passade dem. Intervjuerna spelades 

in för att fokus skulle ligga på samtalet under intervjuns gång och för att ingen information 

skulle gå förlorad. Kihlström (2006) påpekar att inspelning av intervjuer är praktiskt för att inte 

missa något av det respondenten uttrycker. Inspelningarna transkriberades sedan vid ett nytt 

tillfälle. 

Ett moment som tog lång tid var själva transkriberingen av intervjuerna innan analysarbetet 

kunde genomföras. Detta arbete varvades med att skriva klart bakgrund-, teori- och 

metodavsnitten för att sedan lägga fokus på resultat- och analysdelen av arbetet. Totalt 

genomfördes fyra intervjuer då ett bortfall skedde innan den femte intervjun hann genomföras. 

En bearbetning i flera steg, enligt en fenomenografisk ansats, gjordes därefter av intervjuerna. 

Transkriberingen lästes igenom ett flertal gånger för att finna variationer i svaren som kunde 
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kategoriseras och redovisas i resultatet och användas i diskussionen där resultatet analyserades. 

I analysen av resultatet ställdes pedagogernas variationer mot aktuell forskning för att kunna 

jämföra respondenternas erfarenheter med varandra och med synen på kommunikation inom 

forskarvärlden. Slutsatser av vad som framkommit kunde därefter presenteras genom de 

didaktiska konsekvenserna. 

Tillförlitlighet och giltighet 

Huruvida en studie är tillförlitlig eller inte är något som Forsell (2012) menar måste tas i 

beaktning, då den kan ifrågasättas. Därför krävs av forskaren att insamlandet av material och 

hanteringen av denna sker inom tydliga ramar och genom en konsekvent kontakt med 

respondenterna. Om intervjuer genomförs med respondenter som den intervjuande har en 

personlig anknytning till är det viktigt att kunna bortse från den förförståelse som finns om 

respondenten och dennes kunskaper och uppfattningar. Vidare måste forskaren tänka på att 

intervjuerna genomförs i en lugn atmosfär, för att den som intervjuar och de som intervjuas inte 

ska bli störda av utomstående faktorer. 

Genom att utgå från en intervjuguide, säkerställdes att grunden i de frågor som ställdes var 

desamma för samtliga respondenter, vilket ökar reliabiliteten av studien. I detta arbete var det 

även viktigt att frågorna var väl genomtänkta och formulerade för att de inte skulle kunna 

uppfattas olika av respondenterna. Vidare gavs också den tid som krävdes för att de intervjuade 

skulle tänka igenom sina erfarenheter och tankar innan de svarade, tiden kunde variera mellan 

respondenterna. Hade de istället fått en bestämd betänketid hade det kunnat leda till att alla inte 

hade hunnit samla sina tankar och reflektioner för att formulera de svar de ville få fram, vilket 

hade gett en sämre reliabilitet. Kihlström (2006) lyfter dock att det ändå finns en risk med att 

respondenter känner sig stressade i en intervjusituation och därför svarar snabbt trots att de får 

tid till eftertanke. Detta skulle kunna leda till att respondenter lämnar missvisande svar, då 

respondentens erfarenheter och tankar inte kommer till sin fulla rätt om fenomenet som 

undersöks.  

Det är även av vikt att den data som samlas in är valid för att en tillförlitlig analys skall kunna 

genomföras. Att genomföra en valid studie innebär att det som undersöks, alltså den data som 

samlas in, är relevant för studiens syfte. Vid en semistrukturerad intervju har respondenten stor 

frihet i att berätta och beskriva sina erfarenheter och tankar utifrån öppna frågor. Forskaren 

måste därför vara tydlig i sin frågeställning med vad som undersöks. Intervjuguiden som 

användes i denna studie har lyfts och diskuterats tillsammans med handledare för att säkerställa 

att frågorna följer syftet och därmed undersöker det som ska undersökas. I denna studie 

tillfrågades även respondenterna, innan och efter intervjuns gång, om de kunde tänka sig att bli 

kontaktade igen om ytterligare frågor behövde ställas för att säkerställa att insamlad data var 

till nytta för syftet (Trost 2012). 

Etik 

Det finns inom forskningen även vissa etiska och moraliska regler att följa. En av dessa är 

forskningskravet, vars mening är att upprätthålla en högkvalitativ forskning av god kvalité som 

syftar till att kunskaper inom det valda området utvecklas. Ett andra krav är 

individskyddskravet, vilket reglerar hur forskaren skall förhålla sig till de som ingår i olika 

studier, intervjuer och undersökningar. Det innebär bland annat att forskningen inte får bedrivas 

på ett sätt som utsätter deltagarna för psykisk eller fysisk skada. Forskaren måste vidare ta 

hänsyn till och följa de forskningsetiska principerna, vilka utgörs av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa principer reglerar 

ytterligare forskarens förhållningssätt till deltagarna och har som syfte att tydliggöra forskarens 

ansvar för att konflikter som kan uppstå ska hanteras på ett bra sätt (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Respondenterna har fått ta del av vilka rättigheter de har som deltagare i studien och vilka 

skyldigheter jag som forskare har gentemot dem, för att säkerställa att studien följer de krav 

som ställs för ett etiskt korrekt tillvägagångssätt.   

Genom dessa principer framgår att forskaren ansvarar för att deltagare informeras om vad 

forskningen syftar till, både muntligt och skriftligt. Denna information ska anpassas för 

individen för att ge en god förståelse för vad som ska undersökas. Det är även viktigt att det 

tydligt framgår att medverkan är frivillig och att respondenten själv alltid har möjlighet att ändra 

sitt beslut. Detta regleras genom samtyckeskravet och är extra viktigt för forskaren att ta i 

beaktning, då bortfall från urvalsgruppen påverkar det slutgiltiga resultatet. Bortfall kan leda 

till att studien måste börja om eller kompletteras med fler respondenter (Vetenskapsrådet 2002). 

Vidare åläggs forskaren ansvar för att behandla respondenternas personuppgifter och identitet 

i enlighet med konfidentialitetskravet, vilket innebär att obehöriga inte ska kunna utläsa eller 

identifiera de medverkande genom forskaren eller i arbetet som presenteras. Utifrån de krav 

som ställs vid forskning om konfidentialitet har respondenterna avidentifierats och benämns 

istället som pedagog 1, 2, 3 och 4 för att deras identitet inte skall kunna urskiljas. Slutligen har 

de berörda parterna även rätt att veta vem som kommer ta del av deras uppgifter och den data 

de bidrar med. Detta regleras genom nyttjandekravet och innebär att det material som används 

endast kommer att nyttjas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002). Att dessa krav skulle 

följas i hanteringen av material och i kontakt med respondenterna framgick i det missivbrev 

som respondenterna fick ta del av och informationen gavs även muntligt vid intervjutillfället. 

Analysmetod och bearbetning 

När insamling av data har genomförts ska denna bearbetas och analyseras, i detta fall genom en 

kvalitativ analysmodell, med fenomenografi som ansats. Kihlström (2006) lyfter att 

fenomenografin ofta används vid analys av kvalitativa intervjuer, vilka karaktäriseras av 

människors beskrivningar och uppfattningar av fenomen.  

Kvalitativ analys 

Ansatsen fenomenografi karaktäriseras av att finna kategorier i den data som samlas in och på 

detta vis kunna visa på skillnader och likheter i de deltagandes sätt att tänka, beskriva och 

uppfatta fenomenen i det som undersöks (Kihlström 2006). 

Utan att ha några färdiga hypoteser eller kategorier ska de angivna svaren 

tolkas utifrån hur de olika fenomenen eller företeelserna gestaltar sig. Vid 

upprepade genomläsningar får man försöka hitta mönster i svaren. Man får 

först upptäcka och sedan beskriva de kvalitativt olika sätt på vilka de svarande 

beskriver sin omvärld. (Kihlström 2006) 

När intervjuer har transkriberats bör de läsas igenom flera gånger för att kunna utläsa ett resultat 

som kan analyseras. Vid genomläsning är målet att identifiera uppfattningarna om olika 

fenomen som kan jämföras. Dessa fenomen ska även ställas i förhållande till vad 

respondenterna säger och menar när de berättar om samma sak utifrån sina egna uppfattningar 

och även vad de berättar om i andra delar av intervjun. Kihlström (2006) framhåller att det är 

viktigt för forskaren att ha dessa frågeställande tankar med sig i analysarbetet för att skapa ett 

djup i det som forskas om. 

Innebörden i den data som samlats in lyfts sedan fram utifrån respondenternas perspektiv, och 

innehållet i deras svar är vad som avgör vilka kategorier som kan urskiljas genom den 

kvalitativa analysen. Det är därför viktigt att de svar respondenterna angett är exakta och 

oförändrade för att innebörden inte skall kunna tolkas på annat sätt än den ursprungliga 

betydelsen. Forskaren bör heller inte försöka forcera fram ett resultat, utan låta arbetet ta den 

tid det kräver. De kategorier som kan upptäckas och tolkas fram i materialet kommer att utgöra 
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grunden i resultatet och analysen och bör därför arbetas fram genom god reflektion och 

eftertanke (Kihlström 2006). 

Kategorier 

Det är alltså av stor vikt att kategorierna som mynnar fram ur resultatet är relevanta för studiens 

syfte, då de utgör en viktig del av analysarbetet. Utifrån kategorierna kan forskarens fokus gå 

från ett tänkt fenomen till ett helt annat beroende på vilka uppfattningar som kommer till uttryck 

och hur respondenterna förstår eller uppfattar dem på olika sätt, vilket kallas att man finner 

olika grupperingar utifrån fenomenografin. Kihlström (2007) beskriver detta som resultatet av 

studien och betonar vikten av att dessa kategorier lyfts som just resultat. Vidare framhåller 

Kihlström att det ska finnas en tydlig koppling mellan kategorierna och respondenternas 

innehåll i svaren och att skillnaderna mellan kategorierna ska framgå tydligt. Detta innebär att 

en kategori inte får gå in i en annan utan att resultatet ska kunna stå fritt från de andra 

kategorierna. 

Bearbetning 

Utifrån transkriberingen av intervjuerna kunde arbetet övergå till en bearbetning av text där 

flera genomläsningar skedde, för att få en överblick av materialet. Detta följdes av reflektion 

över vilka samband som kunde verifieras i respondenternas svar, vilka markerades. 

Markeringarna ledde därefter till ett arbete av att utmärka fenomen i resultatet där kategorier 

kunde lyftas fram. Tre kategorier stod ut, vilka sedan blev utgångspunkten för en vidare 

genomläsning för att lyfta fram respondenternas tankar och erfarenheter om just dessa specifika 

kategorier, samt om det fanns något samband mellan dem i form av variationer och likheter. 

Meningsenhet Komprimerad mening Kategori 
 

Vi har väldigt små klassrum, till 

båda klasserna, och det är stora 

klasser. Då är det bra att vi har 

andra lokaler som vi kan använda 

med. Vi har inget eget grupprum, 

det finns ett för cirka 10 elever och 

en elevhall med tre arbetsplatser, 

där kan 12 elever sitta. Vi delar 

dom rummen på våra två klasser så 

det är inte alltid vi kan använda allt. 

 

Små klassrum till stora elevgrupper 

och varierande tillgång till 

ytterligare lokaler. 

Möjligheter och svårigheter i 

verksamheten 

 

Figur 1. Exemplet visar hur arbetet med respondenternas svar har lett till de rubriker som 

används i resultatet och diskussionen.  

När resultatet analyserats och presenterats kunde fokus gå över till tolkningen av svaren. Även 

i detta skede var det viktigt att kunna gå tillbaka i texterna för att skapa sig en förståelse för de 

olika företeelserna i respondenternas svar och vad dessa skulle kunna innebära. Kategorierna 

som togs fram kunde anknytas till både syftet, frågeställningarna och svaren från 

respondenterna och lyftes fram i följande rubriker: 

• Möjligheter och svårigheter i verksamheten 

• Synen på kommunikation i matematik 

• Arbete med kommunikation i matematik  
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RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras resultatet av den data som samlats in via intervjuer med de fyra 

respondenterna. Den data som samlats in har bearbetats och sammanställts till ett resultat som 

ni härmed kommer att få ta del av. Resultatet visar både samsyn och olikheter i arbetet med 

kommunikation inom matematikundervisningen och i analysen av data har olika teman kunnat 

urskiljas utifrån syftets frågeställningar. Dessa frågeställningar inriktar sig på pedagogens 

tankar om, erfarenheter av och arbete med att skapa ett kommunikativt klassrum inom 

matematikundervisningen genom klassrumsmiljö och uppbyggnaden av ett matematiskt språk, 

samt vilka svårigheter och möjligheter de ser i sitt arbete. Varje tema utgörs av skillnader och 

likheter som identifierats genom respondenternas svar och på så vis bildat kategorier där 

resultatet presenteras. 

Möjligheter och svårigheter i verksamheten 

Resultatet visar att de verksamheter pedagogerna arbetar i erbjuder varierade möjligheter till 

arbete med kommunikation i matematik. Två av pedagogerna arbetar på större förortsskolor där 

Pedagog 1 har en klass på 27 elever, medan pedagog 2 arbetar i två klasser med 25 respektive 

27 elever. De beskriver hur utrymmet de har att disponera i undervisningen ger dem möjligheter 

att arbeta med kommunikation i grupp. De har både tillgång till grupprum och andra lokaler 

som gör att de kan dela upp klassen i mindre grupper när de samarbetar i matematik och att det 

underlättar kommunikationen. 

Klassrummet är hyfsat stort och vi har eget grupprum…Sen har vi även 

studiehall som delas med förskoleklass…Sen har vi ju vårt kapprum som vi 

använder ibland…Det är bra när man har en stor klass och behöver dela upp 

eleverna att det finns utrymmen att välja på…När de är uppdelade kan de 

diskutera med varandra utan att störa andra. Jag har ju trots allt 27st elever och 

då går det inte att ha alla i klassrummet när de ska arbeta i grupp. – Pedagog 1 

Vi har väldigt små klassrum, till båda klasserna, och det är stora klasser. Då är 

det bra att vi har andra lokaler som vi kan använda med. Vi har inget eget 

grupprum, det finns ett för cirka 10 elever och en elevhall med tre arbetsplatser, 

där kan 12 elever sitta. Vi delar dom rummen på våra två klasser så det är inte 

alltid vi kan använda allt. – Pedagog 2 

Båda pedagogerna tar dock upp problemet med att ha eleverna utspridda när de samarbetar i 

matematik och menar att det blir svårt för dem som pedagoger att få en bra överblick av vad de 

gör och hur de tänker när de diskuterar. Det kan även ta tid innan eleverna får hjälp eftersom 

det tar tid för pedagogen att gå runt bland de utspridda grupperna, förklarar de. Pedagog 1 

utrycker det på följande vis: 

När de sitter utspridda tycker jag det är svårt att ha koll på hur de arbetar och 

hur jag kan hjälpa dom. Man vet ju inte om de diskuterar eller om en bara säger 

hur de andra ska göra och man kan inte bara låta eleverna diskutera så tänker 

man att det blir bra utan som i alla ämnen måste man vara där och stötta för att 

alla elever ska kunna utvecklas. Så detta är en svårighet tycker jag när man inte 

har dem samlade. – Pedagog 1 

Pedagog 3 och 4 däremot arbetar på mindre landsbygdsskolor. Deras klasser består av 17 

respektive 15 elever. När det gäller lokaler att disponera till undervisningen för dessa pedagoger 

skiljer sig uppfattningarna åt. Pedagog 4 beskriver att de har gott om utrymme, både i 

klassrummet och i tillgången till andra lokaler. Hen lyfter att ytorna ger möjlighet att möblera 

för att skapa rum i rummet där eleverna kan arbeta. 

Jag har faktiskt ett stort klassrum, det största på skolan. Så det är gott med 

utrymme om man tänker på att det inte är nån stor klass. Det går att planera 

väldigt fritt och skapa ytor. Det är inte så att man kan det i alla klassrum. Sen 
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har vi ett grupprum anslutet till klassrummet, som bara vi kan använda. – 

Pedagog 4 

Pedagog 3, som också har en mindre klass, beskriver istället sina ytor för klassen som dåligt 

planerade och svåra att disponera på ett önskvärt sätt. Hen lyfter att dennes klassrum upplevs 

som litet och förklarar att trots en liten klass finns det inte rum att möblera på ett bra sätt eller 

att skapa arbetsytor för att kunna arbeta bra i grupp. Vidare beskriver även pedagogen att 

lokalerna utanför klassrummet skapar begränsningar i handledningen från läraren och 

framhåller att flera av eleverna inte har grunderna i det svenska språket och därför behöver mer 

stöd i sin utbyggnad av matematiska begrepp. 

Vi har ett rätt så litet klassrum, sen hjälper det inte med den layouten. Det är 

svårt att möblera på ett bra sätt för att eleverna ska kunna jobba ihop utan att 

störa andra. Sen har vi ju ett mindre grupprum till klassrummet med och vi 

använder kapprummet i värsta fall, så att vi kan dela upp klassen om det 

behövs. Men det bästa alternativet blir ändå jobba allesammans i klassrummet 

där jag har en bra överblick och kan stötta. Flera elever har annat förstaspråk 

och behöver mycket stöd när det gäller att förklara hur de tänker matematik – 

Pedagog 3 

Det framgick även att pedagogernas tillgång till olika redskap var varierande, men att samtliga 

har tillgång till en egen bärbar dator. Pedagog 1 och 2 har egna Mac-datorer, varsin Ipad och 

projektor i klassrummet. Pedagog 1 lyfter även att alla elever i klassen har varsin egen Ipad att 

arbeta med, medan Pedagog 2 berättar att dennes klasser har 10 Ipads var och att några elever 

har tilldelats egna Ipads.  

Det underlättar jättemycket att vi har tillgång till all teknik. Det ger bättre 

förutsättningar att arbeta kollegialt och kommunicera i matte. Sen blir man inte 

låst vid en bok som ska ”göras klart”, man hittar olika appar, skapar egna 

uppgifter eller lånar vad andra har gjort istället. – Pedagog 1 

Pedagog 1 lyfter att dessa redskap gör det möjligt att arbeta med matematik genom sätt som är 

bekanta för eleverna då de är ”uppvuxna i ett digitalt samhälle”. Hen förklarar att teknik är deras 

vardag och att arbetet därför blir mer verklighetsanknutet än vad det blir genom att fylla i svar 

i en bok. Denna aspekt lyfter även pedagog 2. 

När vi jobbar digitalt så tycker eleverna att matten är mycket roligare än när vi 

jobbar i matteboken. Jag tror inte de ser det som matte, trots att de lär sig 

använda olika strategier. Det blir mer som ett spel de har hemma, fast 

pedagogiskt och med en tanke bakom. – Pedagog 2 

Pedagog 3 och 4 har tillgång till annan bärbar dator, en Ipad var till sina klasser och smartboard 

i klassrummet. De har även tillgång till bärbara datorer som kan bokas till klassen. Det framgår 

att pedagog 4 har tillgång till både teknik, mattebok och konkret material för att variera 

undervisningen och få in kommunikationen bland annat genom spel som plump. 

Matteboken använder vi och jobbar kapitelvis, men jag hade velat jobba mer 

praktiskt. Vi har en smartboard och den använder vi en del. Då har vi skolplus 

som vi kan arbeta med tillsammans. Det är en sajt där man kan arbeta 

interaktivt inom flera olika ämnen, men mest matematik. Sen försöker jag 

variera undervisningen. Använda sånt material vi har tillgång till, kortlek, 

tärningar, plockmaterial och så. – Pedagog 4 

Även pedagog 3 lyfter användandet av fysiskt material som ett redskap som används i 

undervisningen. Pedagogen förklarar att hen gärna hade arbetat med mer interaktivt material 

som Ipads och uppger att det saknas både digital teknik och fysiskt material att arbeta med men 

att det som finns används. 

Mycket av det vi använder i matematik är sånt jag tagit med hemifrån. 

Tärningar, spelkort, plockmaterial och spel, det finns inte tillräckligt, så då får 
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man ordna det själv. Sen har vi datorer att låna och vår smartboard som vi 

använder mycket. På min förra skola hade vi tillgång till fler Ipads och då såg 

upplägget annorlunda ut. Det gör mycket att man har tillgång till sånt för 

eleverna. Med mer digitala verktyg hade man kunnat ha virtuellt material också 

som man kan använda när de räknar både själva och tillsammans. – Pedagog 3 

Samtliga pedagoger nämner också att de genom sina arbetsplatser har tillgång till olika 

pedagogiska sajter och appar i undervisningen som eleverna får arbeta med tillsammans eller 

som de kan själva kan hämta material och inspiration från. Matteboken är även den ett redskap 

som används mer eller mindre bland pedagogerna.  

Synen på kommunikation i matematik 

Vidare visar pedagogerna en samsyn på vikten av kommunikation inom matematik. De lyfter 

att det är i kommunikationen eleverna lär sig begrepp och att det handlar både om ett utbyte av 

information och kunskap mellan eleverna själva och mellan pedagog och elever. På frågan om 

vad kommunikation inom matematik innebär svarar pedagogerna på följande sätt: 

Träna på begrepp och förklara för varandra hur man kommit fram till olika 

svar, att man redovisar sina resonemang när man räknar och kommunicerar i 

hela klassen. – Pedagog 4 

Pedagog 4 betonar således att kommunikationen inom matematik innebär att förklara och 

redovisa resonemang, med hjälp av ett ämnesspecifikt språk, där matematiska begrepp används. 

Även pedagog 2 understryker detta men lyfter samtidigt den interaktiva aspekten och 

betydelsen av samverkan för att lösa problemen, vilket även pedagog 3 framhåller. 

Kommunikation är ett sätt att ”markera” vad som är viktigt, alltså vilka 

begrepp och så. Sedan är det också ett sätt att tillsammans dela tankar, åsikter 

och kunskaper med varandra. Att tillsammans komma fram till lösningar och 

svar. – Pedagog 2 

Det innebär att synliggöra språket, tänket, strategierna och samarbetet. Det är 

genom att vi samtalar och hjälper varandra som vi också lär oss. En 

matematikbok kan inte ge oss det. Den är för automatisk och fungerar när 

någon behöver färdighetsträning. Men det är när vi resonerar tillsammans som 

nya tankar och idéer väcks. Därför är det viktigt. – Pedagog 3 

Även pedagog 1 framhåller vikten av ett interaktivt klassrum och förklarar att eleverna i detta 

utvecklar ämnesspecifika språkkunskaper och strategier om hur olika resonemang kan 

användas, samt varför vissa är att föredra framför andra.  

Jag tycker det är väldigt viktigt att prata matematik. Då får de med sig det rätta 

språket och olika strategier hur man kan tänka när man räknar. Sen på sättet vi 

jobbar får eleverna respons eftersom man måste ta ställning till sina och andras 

resonemang när vi redovisar i grupp och i helklass. – Pedagog 1 

Pedagog 4 förklarar också att det är i kommunikationen med eleverna som hen får veta hur 

eleverna resonerar och vilken stöttning de behöver för att utvecklas vidare. Vidare klargör 

pedagogen för att det även är då eleverna kan utmanas att tänka ett steg till och reflektera över 

det egna tänkandet.  

Som jag sa är det viktigt att inte nöja sig med ett svar utan fråga: hur har du 

kommit fram till svaret? Att man redovisar hur man tänker när man räknar och 

kommunicerar i hela klassen, då ser jag vad som är svårt för eleverna. – 

Pedagog 4 

Vidare lyfter pedagog 4 att redovisning av elevernas tankar är något hen hade önskat att de 

arbetade mer med. Även pedagog 2 och 3 lyfter kommunikationens vikt för att ta reda på 

elevernas kunskapsnivå och behov av stöd. De lyfter även att eleverna lär sig av varandras 

strategier och får nya sätt att tänka matematiskt när de arbetar kommunikativt.  
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Kommunikation är begrepp men också strategier. När vi kommunicerar 

matematik så handlar det om att vi pratar ett speciellt språk och tänker högt om 

matematik. Då lär vi oss av varandra. – Pedagog 2 

Utifrån min erfarenhet så har jag sett att när vi arbetar tillsammans och 

diskuterar matematik så lär sig eleverna lättare. Jag tänker att när vi får nya 

strategier att testa tillsammans så kan det vara enklare än att sitta själv. När 

eleverna och jag samtalar och hjälper varandra så lär vi oss och det är väl det 

kommunikation är, att synliggöra språket, tänket, strategierna och samarbetet 

och lära oss. – Pedagog 3.  

Att kommunikativ matematikundervisning skapar nya strategier hos eleverna är något som även 

pedagog 1 lyfter. Hen förklarar att upplevelsen är att kommunikativ matematikundervisning 

fångar elevernas intresse för ämnet och skapar nya sätt att se på matematik. Vidare fördjupar 

sig pedagogen med att meningen med det är att dennes elever får lättare för att förstå matematik 

när de kommunicerar än när de arbetar enskilt med statiska uppgifter. 

Vi har ju ganska mycket diskussioner i matematik, vi pratar alltid matematik 

på lektionerna. Något som jag har märkt i dom klasser jag haft är att många av 

eleverna har tyckt att matematik har varit roligt. Det har varit några enstaka 

som inte tyckt om det men många fler har gjort det. De har tyckt att det har 

varit ett intressant arbetssätt när vi har kommunicerat så mycket, pratar 

matematik och går igenom och förklarar för varandra. – Pedagog 1 

Sammanfattningsvis visar resultatet att samtliga pedagoger beskriver att kommunikation inom 

matematik handlar om att föra och följa matematiska resonemang, ta ställning till sina egna och 

andras strategier och utveckla sitt ämnesspecifika ordförråd med matematiska begrepp. De 

lyfter även sin egen medierande roll för elevernas lärande där de aproprierar sin egen kunskap 

genom modellering vid exempelvis genomgångar. 

Arbete med kommunikation i matematik 

Trots pedagogernas samsyn på vad kommunikation i matematik innebär skiljer det sig ändå 

mellan hur de arbetar med undervisningen i ämnet, både vad gäller redskap och upplägg. 

Matteboken finns hos alla pedagoger men i vilken utsträckning den används varierar. 

Respondent 1 uppger att hen arbetar mycket med gemensamma uppgifter som engagerar hela 

klassen och uppmuntrar till kommunikation. Pedagogen förklarar att alla elever får samma 

uppgifter, som läggs upp på projektorn, men att det inte förväntas att alla hinner med dem. 

Därför är de nivåanpassade för att de som har svårt för matematik ska hinna och ha möjlighet 

att klara de första uppgifterna, medan några elever kräver mer utmaning och hinner även med 

de svårare uppgifterna som kommer sist. Pedagogen poängterar att det är viktigt att alla får 

möjlighet att utgå från samma uppgifter, för att kunna motivera samtliga elever till att delta i 

den efterföljande redovisningen. Hen förklarar att genom nivåskillnaden i uppgifterna får fler 

elever möjlighet att komma med korrekta lösningar, vilket ger dem en bättre tro på sig själva. 

Det är därför som vi alltid försöker att de ska gå igenom lösningarna, sen är 

det ofta samma elever som vill visa men ibland när vi har halvklass så brukar 

jag vara lite tuffare och få fram dem som inte vågar annars. Ibland i helklass 

drar vi stickan, men då kollar jag först att de kan och så har de med sig sina 

Ipads och skriver av på tavlan. Så får de lite applåder och även svaga eleverna 

visar hur de har gjort. Ingen i klassen vet att de har fått mycket stöd utan de går 

fram och visar uträckningen och får beröm. Det ger extra självförtroende. Så 

jag tycker att kommunikationen är väldigt viktig. – Pedagog 1 

Pedagog 1 förklarar att när de arbetar på detta sätt använder eleverna sina Ipad med speciella 

program där de kan räkna skriftlig huvudräkning. Uträkningarna tar pedagogen sedan del av 

och låter eleverna presentera sitt sätt att tänka för varandra i grupp och i helklass. Vidare berättar 

pedagog 1 att eleverna får arbeta med matematik på olika sätt, någon enstaka gång arbetar de 
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även i matteboken, men oftast utgår de från sin Ipad enskilt eller tillsammans med någon. Av 

resultatet framgår även att pedagogen anser att detta arbetssätt bidrar till att eleverna 

kommunicerar matematik, både i grupp och i helklass.  

Vi går alltid igenom uppgifterna och så när vi är färdiga. Till exempel kan vi 

arbeta med fyra uppgifter på en lektion och sista kvarten redovisar eleverna 

hur de har löst uppgiften. Ibland om en annan elev har en annan lösning på 

uppgiften så får de också gå fram och redovisa sin lösning. Då får de olika 

strategier att ta ställning till och hör hur andra resonerar. – Pedagog 1 

Även pedagog 3 uppger att matematikundervisningen i klassen endast använder sig av 

matteboken vid ett fåtal tillfällen och då för att eleverna ska få möjlighet till färdighetsträning. 

Denna färdighetsträning sker när vissa delar ska automatiseras efter att de lärt sig grunderna 

och har arbetat med området praktiskt. I övrigt uppger pedagogen att hen arbetar mycket 

praktiskt för att eleverna ska förstå och kunna följa resonemangen och att det ger en bättre 

överblick av elevernas behov som hela tiden kartläggs för att anpassa undervisningen för att 

hjälpa eleverna vidare. 

Det blir mycket begrepp, talraden och de fyra räknesätten, för det är grunden. 

Vi pratar mycket om olika strategier, modellerar och förklarar varför vissa sätt 

kan vara enklare att använda än andra. – Pedagog 3 

Vidare berättar pedagog 3 att eleverna samarbetar mycket i matematiken. Ibland genom datorn 

och elevspel och även i det praktiska arbetet, där de spelar spel som övar färdigheterna inom 

olika räknesätt och strategiskt tänkande. Detta sätt att arbeta tar även pedagog 4 upp. Kortspel 

där eleverna måste använda sig av räknesätten för att spela med varandra och arbeta gemensamt 

med uppgifter på smartboarden är arbetssätt som de båda uppger att de använder sig av.  

Vi jobbar en del med smartboarden och då blir det ju att vi pratar tillsammans 

och även när vi jobbar praktiskt, när de spelar mattespel. Sen försöker jag vara 

väldigt konkret när jag har genomgångar och går igenom alla steg i olika 

uträkningar, för att eleverna ska följa med och förstå resonemang. Jag kräver 

nog inte att eleverna ska tänka högt så som jag. Fast jag frågar ju – hur kom du 

fram till att det skulle bli så? Man får inte nöja sig med ett svar. – Pedagog 4. 

Pedagog 2’s undervisningssituation i matematik ser annorlunda ut än för de övriga 3, genom 

att hen är resurs inom det ämnet för båda de klasser pedagogen arbetar i. Oftast består 

undervisningen av en ”mattegrupp” av elever som behöver extra stöd i ämnet och i dialog med 

de andra två lärarna i årskursen kommer de fram till vad de behöver fokusera på inom 

matematiken.  

Det jag gör är att stötta i det eleverna har svårt med och verkligen visa hur de 

kan tänka och göra. Då arbetar jag med alla elever samtidigt även om det inte 

handlar om samma uppgift. När någon ber om hjälp stannar jag upp alla och 

sedan går igenom på tavlan några sätt att tänka. Jag frågar elever vad de kan, 

hur vi kan göra och så vidare. På så sätt synliggör de sina tankar för varandra. 

Oftast hinner vi inte med många uppgifter utan det handlar om att arbeta på ett 

kvalitativt sätt för att verkligen få eleverna att förstå på djupet. Jag försöker 

också variera undervisningen så att det inte bara är matteboken, utan att vi 

använder oss av andra verktyg, jobbar ute, i par och pratar med varandra. – 

Pedagog 2 

I arbetet med kommunikation i matematik uppger även pedagog 2, 3 och 4 att det finns 

förändringar som kan göras för att få ett mer kommunikativt klassrum. Pedagog 4 uppger att 

dennes elever är trygga med att prata i klassen. Därför skulle det gå att få in mer kommunikation 

i matematiken. Närmare förklaras detta som att ingen i klassen skulle skämmas över att säga 

fel, då det är ett tillåtande klassrumsklimat. De testar sig fram, tar in vad andra säger och är 

öppna för förslag, förklarar pedagog 4. I klassen finns det dock flera elever som har svårt för 

att arbeta tillsammans, vilket pedagogen tar upp som en nackdel.  
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Nivån bland eleverna skiljer sig otroligt. En del är fortfarande kvar och pratar 

om plus och minus och vet inte vad de andra pratar om när de nämner addition 

och subtration. Sen har andra ofantligt svårt med matematik, medan andra har 

det lätt. Då blir det svårt att få med alla att sammarbeta. – Pedagog 4 

På grund av de förutsättningar som finns med gruppen förklarar pedagog 4 att det är svårt att 

sätta ihop grupper där nivån inte skiljer sig för mycket mellan eleverna. Men med hjälp av 

gemensamma genomgångar, spel och program på datorn försöker hen ändå utveckla deras 

kommunikativa förmåga. Pedagog 3, som berättat att eleverna arbetar mycket kommunikativt, 

uttrycker tvärtom att hen känner ett behov av att införliva något mer kontinuerligt i 

undervisningen som eleverna känner igen.  

Jag kan känna att vi jobbar med väldigt mycket nya metoder för att hitta rätt 

strategier för alla elever och då känns det som om de skulle behöva något 

återkommande där de får träna konsekvent på det vi arbetat med, så de befäster 

kunskapen. Och då menar jag något annat än matteboken. Det är något som jag 

behöver bygga upp och förändra. – Pedagog 3 

Pedagog 2 däremot, beskriver att tiden är det största behovet i dennes undervisning och 

förklarar att de elever som ingår i mattegruppen behöver mer tid än andra och den tiden finns 

inte.  

Jag hade gärna arbetat mer med eleverna och framförallt mer med de fyra 

räknesätten. Nu blir det bara en begränsad tid och jag ska försöka få med 

mycket på en och samma gång. Det räcker inte för mina elever. – Pedagog 2 

Hen lyfter att om tiden fanns för mer praktiskt arbete och reflektion över det egna och andras 

tänkande skulle eleverna ges bättre förutsättningar att öka sin förståelse för matematikens 

uppbyggnad och funktion, vilket hen menar skulle hjälpa dem i deras matematiska utveckling. 

Sammanfattning 

Utifrån den informationen svaren från intervjuerna gett har vi sålunda fått veta att möjligheterna 

att bedriva en kommunikativ undervisning i matematik, enligt pedagogerna, är beroende av 

olika förutsättningar. De är överens om vad kommunikation inom ämnet bör innebära och lyfter 

vilken typ av undervisning som skulle kunna leda till att eleverna utvecklar de förmågor som 

eftersträvas i form av kommunikation i matematik. Det finns en strävan efter att få eleverna att 

använda ämnesspecifika begrepp och för dem att kunna uttrycka och följa sina och andras 

matematiska resonemang, samtidigt som de arbetar på olika sätt för att nå detta mål. Samtidigt 

lyfter de fram den egna rollen som en central del i den matematiska utvecklingen hos eleverna, 

genom att själv modellera och föra resonemang tillsammans med eleverna. De har olika mycket 

hjälp i form av tillgång till digitala verktyg, lokaler och material och vi kan även urskilja olika 

sätt att arbeta med kommunikation, pedagogernas syn på kommunikation och hur de bedriver 

sin undervisning. De lyfter så även varför kommunikation inom matematik är av vikt, då det 

leder till att eleverna får ta del av andra resonemang och därmed börjar tänka om det egna 

tänkandet.  
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DISKUSSION 
I följande avsnitt diskuteras resultatet utifrån bakgrunden och den teoretiska ramen i förhållande 

till studiens syfte. Syftet var att jämföra hur pedagoger, i de lägre årskurserna, arbetar för att 

skapa ett kommunikativt klassrum inom matematik genom sin undervisning utifrån olika 

frågeställningar. Vilka förutsättningar pedagogerna har i verksamheten och hur de skapar och 

bidrar till ett kommunikativt klassrum lyfts fram och ses utifrån forskning inom det valda 

ämnesområdet. Även studiens genomförande och tillvägagångssätt diskuteras och utvärderas, 

för att slutligen avsluta avsnittet med en reflektion över vilka didaktiska konsekvenser jag som 

forskare kommer fram till genom arbetet.  

Resultatdiskussion 

Möjligheter och svårigheter i verksamheten 

Möjligheten att skapa ett kommunikativt klassrum beror enligt pedagogerna delvis på vilka 

redskap som finns att tillgå. Pedagog 3 förklarar att digital teknik är något som saknas i dennes 

verksamhet och att tillgången till dessa redskap skulle vara användbart i undervisningen, vilket 

stärks i Lgr11’s förhållningssätt till digital teknik. Skolverket (2015) förklarar att dessa redskap 

är medierande och syftar till att möjliggöra ett informationsutbyte, vilket innebär 

kommunikation på olika sätt.  

Både pedagog 3 och 4 lyfter att smartboard och datorer ger dem möjlighet att arbeta 

kommunikativt via olika pedagogiska sajter, vilket pedagog 3 beskriver kan liknas vid 

arbetsformer eleverna kommer i kontakt med till vardags via exempelvis spel. Denna aspekt 

pekar även Wiberg (2007) på och framhåller vikten av den interaktion som erbjuds via digital 

teknik, då den är en del av det moderna samhället där eleverna måste lära sig att kommunicera 

med hjälp av dessa redskap. Vygotskij (2001) lyfter att kunskapsutvecklingen sker i samverkan 

och interaktion med andra människor. Dessutom poängterar han även att vi utvecklas utifrån 

den omgivning vi lever och verkar i. Då den digitala tekniken idag är en stor del av samhället 

och informationsutbytet mellan människor är blir detta ett viktigt redskap att använda sig av 

även inom skolan. Att undervisningen genom digitala redskap blir mer verklighetsanknuten tar 

pedagog 1 upp och beskriver att det är redskap de flesta eleverna använder i sin vardag, vilket 

styrks av Wiberg (2007). Även Säljö (2012) lyfter denna inställning till digitala redskap och 

förklarar att de utgör en del av elevernas kultur i det samhälle de lever och verkar i och 

möjliggör olika sätt att interagera och kommunicera med varandra. Pedagog 2 lyfter dessutom 

att hen upplever att eleverna intresserar sig mer för ämnet i arbetet med digitala redskap än vad 

de gör i användandet av matteboken och att de lär sig använda strategier. 

Detta begrepp beskrivs av Vygotskij (2001) som avståndet mellan det vi kan idag och det vi 

potentiellt har möjlighet att lära oss härnäst, vilket syftar på att utvecklingen är ständig och sker 

i samband med att kunskap inhämtas utifrån de sammanhang vi befinner oss i, vilket ger oss ny 

förförståelse för att kunna ta till oss ytterligare kunskap. Säljö (2012) har tolkat detta som att 

Vygotskij menade att när ny kunskap befästs är människan även på väg att behärska något 

annat, det vill säga att den nya kunskapen skapar möjligheter att lära sig något mer.  

Just intresset för matematik, menar Boaler (2011), gynnas av att arbeta mer otraditionellt med 

exempelvis matteboken då eleverna inte ges möjlighet att vara aktiva i processen. En av 

pedagogerna, pedagog 4, använder sig dock av matteboken mer kontinuerligt. Det leder dock 

till mindre kommunikation mellan eleverna i just de momenten, vilket pedagogen är medveten 

om och tar upp i sina svar. Hen förklarar att boken inte innehåller uppgifter som är tänkta som 

samarbetsövningar eller kommunikativa uppgifter. Boaler (2011) menar att denna typ av 

undervisning har negativa effekter på lärandet, eftersom eleverna blir passiva och inte får 
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möjlighet att diskutera eller formulera sina tankar om matematik. Pedagogen lyfter dock fram 

flera andra undervisningsformer som denne arbetar med för att skapa kommunikation och 

engagemang från eleverna. De får alltså en mångfald av olika typer av matematiska problem att 

arbeta med, något som Boaler (2011) framhåller är viktigt för möjligheten att kommunicera 

sina matematiska resonemang. Dessa uppgifter kommer heller inte från matteboken, vilket visar 

pedagogens behov av att fylla ut vad som fattas i läromedlets innehåll. Vygotskij (2001) 

förklarar att utvecklingen är ständig och sker i samband med att kunskap inhämtas utifrån de 

sammanhang vi befinner oss i, detta skulle kunna ses som att när eleverna arbetat 

kommunikativt kan de i det enskilda arbetet få möjlighet att testa de nya kunskaperna, då det 

fått en förförståelse för problemet. Det finns även forskning som visar på behovet av traditionell 

undervisning i matematik. Francisco (2012) förklarar att den flexibla undervisningen inte ger 

eleverna möjlighet att befästa kunskaperna utan att det krävs en längre tid av statisk övning. 

Där kan matteboken alltså fortfarande vara ett viktigt redskap att använda. Dessa tankar lyfter 

pedagog 3 genom att beskriva att om matteboken ibland används i dennes klass är det för att 

befästa den kunskap eleverna redan fått, genom praktiska och kommunikativa uppgifter, med 

hjälp av färdighetsträning. 

Vidare lyfter pedagogerna möjligheterna till att anpassa undervisningen med hjälp av olika 

lokaler. Skolverket (2011b) lyfter att undervisningen ska planeras för att skapa möjligheter för 

eleverna att lära sig använda redskap och strategier för att möjliggöra en kommunikation inom 

ämnet matematik. Resultatet visar att samtliga pedagoger i detta lyfter fram att de använder 

olika lokaler för att underlätta arbetet med att skapa ett kommunikativt klassrum. Pedagog 4 

använder sina lokaler för att skapa olika rum efter elevernas behov, medan pedagog 1 använder 

lokalerna för att dela upp klassen i mindre grupper att arbeta med. Samtidigt lyfter pedagog 3 

både fördelarna med att kunna använda lokalerna utifrån elevernas behov och att kunna arbeta 

i mindre grupper. Både pedagog 1 och 3 lyfter att eleverna då får bättre förutsättningar att 

interagera och kommunicera för att lösa matematiska uppgifter och problem. Pedagog 3 

framhåller dock att dennes lokaler inte ger de möjligheterna i den utsträckning hen hade velat. 

Dock ser pedagog 1 vissa svårigheter med att ha eleverna utspridda, då det försvårar 

handledningen, något som enligt Vygotskij (2001) och Säljö (2012) är viktigt för att ta sig 

vidare i sin utveckling. Pedagog 1 förklarar att när eleverna arbetar tillsammans på spridda 

platser har hen inte samma inblick i hur kommunikationen ser ut, vilket också lyfts av pedagog 

2. Det innebär att även om en elev är mer kompetent än den andra och därmed har möjlighet att 

vara en medierande part är det inte säkert att denna elev är det. Pedagogen kan inte vara säker 

på att kommunikationen dem emellan fungerar som ett utbyte eller är en envägskommunikation 

och det kan ta tid innan pedagogen upptäcker att just den gruppen behöver mer kompetent 

handledning.  

Synen på kommunikation i matematik 

Resultatet visar också att pedagogerna har liknande tankar om vad kommunikation inom 

matematik innebär och lyfter vikten av att eleverna lär sig begrepp och uttrycker sina tankar om 

matematik i samspel med varandra. Denna syn samspelar med de förmågor i matematik 

eleverna ska utveckla i enlighet med Skolverket (2011a). Vidare framgår det att pedagogernas 

inställning till vad som skall kommuniceras är övervägande elevernas egna resonemang och att 

olika tankar och åsikter ska få komma till tals. Skolverket (2011b) framhåller att detta sätt att 

arbeta leder till att underlätta elevernas strategival, då de får möjlighet att resonera sig fram till 

olika lösningar att ta ställning till. Pedagog 1 lyfter just vikten av att eleverna får ta ställning till 

olika strategier och även få respons på de egna matematiska resonemangen. Detta är vad 

Vygotskij (2001) kallar för scaffolding, att eleverna får möjlighet att stöttas och utmanas genom 

att någon annans förståelse blir en tillgång för det egna lärandet och att flera resonemang 

ventileras och tas ställning till. Även pedagog 3 ser fördelarna med att eleverna får möjlighet 
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att testa nya strategier tillsammans innan de försöker enskilt. De båda lyfter att samtalen skapar 

bättre förståelse för olika strategier än vad enskilt arbete gör, vilket styrks av Taflin (2007). 

Hon beskriver att kunna förmedla sina egna matematiska resonemang och att lyssna och ta till 

sig av andras bör betraktas som lika viktigt och att det är ett kollegialt lärande. Matematik ses 

därmed av pedagogerna som något utöver den traditionella matteboken, då fokus läggs på att 

resonera, presentera och jämföra sina egna och andras strategier. 

Vidare förklarar pedagog 4 att kommunikation mellan elev och pedagog är viktig i arbetet med 

att kartlägga elevens kunskaper och svårigheter för att rätt stöttning ska kunna sättas in. Dock 

förklarar pedagogen att detta arbetssätt är något hen hade velat implementera i större 

utsträckning i sin egen undervisning, vilket är en viktig insikt. Brown (2009) beskriver att för 

att ett socialt samspel ska fungera måste det också finnas tillfälle till att kommunicera. Han 

lyfter att det är först då eleverna har möjlighet att ta ställning till om teorierna som framkommer 

är relevanta eller inte och att man är öppen för att testa och resonera om olika förslag.  

Även pedagog 2 och 3 lyfter kommunikationens vikt för att ta reda på elevernas kunskapsnivå 

och behov av stöd. De lyfter även att eleverna lär sig av varandras strategier och får nya sätt att 

tänka matematiskt när de arbetar kommunikativt. Samtliga pedagoger beskriver även vikten av 

den egna rollen som en medierande part som approprierar sin egen kunskap vid förklaringar 

och genomgångar. Vygotskij (2001) framhåller att en kompetent handledning från en person 

med expertis inom området behövs för att stötta eleven till sin nästa zon för utveckling.  Denna 

roll, förklarar Miller och Pedro (2006), innefattas av förhållandet mellan pedagog och elev, 

vilken enligt dem ska genomsyras av uppmärksamhet, vägledning och återkoppling. Detta tar 

pedagog 4 upp i sin syn på kommunikation, där det framgår att kommunikationen mellan 

eleverna och pedagogen strävar efter att eleverna ska kunna redogöra för sina matematiska 

resonemang. Pedagog 1 och 2 går ett steg till och utmanar eleverna att kunna redovisa för sina 

matematiska tankegångar för alla andra i klassen eller gruppen.   

Arbete med kommunikation i matematik 

Utifrån dessa förhållningssätt kan resultatet även påvisa variationer mellan arbetet med 

kommunikation bland pedagogerna. Dock framgår det att samtliga arbetar med redskap som 

kräver kommunikation mellan eleverna. Pedagog 4 uppger visserligen att denne utgår från 

matteboken och arbetar kapitelvis, men samtidigt beskriver hen flera exempel på hur eleverna 

arbetar kommunikativt i matematik, genom kortspel, smartboardövningar och praktiskt arbete. 

Även pedagog 2 nämner att matteboken är utgångspunkten i planeringen med kollegorna av 

vilka elever som behöver extra stöd och vad de behöver stöd med. Men även denna pedagog 

lyfter det praktiska och varierade arbetet som den egentliga utgångspunkten i undervisningen 

och ger exempel på hur de diskuterar tillsammans för att skapa förståelse för olika sätt att tänka 

matematik. Detta visar att det möjligen finns en förändring bland verksamma pedagogers sätt 

att arbeta med ämnet, gentemot den bild som Matematikdelegationen (2004) lagt fram. Detta 

framgår extra tydligt i resultatet av hur pedagog 1 och 3 lägger upp sin undervisning, då deras 

upplägg utgår från en kommunikativ undervisning, där matteboken är ett redskap som används 

i sista hand när eleverna behöver färdighetsträning. 

Pedagog 1 belyser även arbetet med att skapa goda förutsättningar för det kommunikativa 

klassrummet och pekar på vikten av att alla ska delta i de matematiska diskussionerna som förs 

i klassen. Precis som Anderson, Hamilton och Hattie (2004) belyser vikten av det sociala 

samspelet mellan eleverna tar pedagogen hänsyn till hur och när det passar för alla elever att ta 

plats i den pågående interaktionen. Hen beskriver bland annat att kraven som ställs på att delta 

i redovisningar av resultat är högre när undervinsnigen sker i halvklass och att hen alltid 

handleder de elever som behöver stöd för att de ska kunna komma fram till och förstå ett korrekt 
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resultat innan de redovisar sina reflektioner för resten av klassen. Detta för att de ska våga och 

även för att få en positiv bild av den egna förmågan att lösa problem.  

Även pedagog 2 och 4 tar upp aspekten om ett tillåtande klimat i klassen. Anderson, Hamilton 

och Hattie (2004) menar att ett gott klassrumsklimat måste vara tillåtande, hjälpande och 

förstående och att detta resulterar i deltagande och engagemang från eleverna. Pedagog 4 menar 

att klassrumsklimatet i dennes klass är tillåtande och att eleverna vågar lägga fram sina 

resonemang utan att vara rädda för att det är fel. Detta visar att eleverna i klassen visar hänsyn 

och respekt gentemot varandra. Miller och Pedro (2006) tar upp att denna typ av miljö ger 

eleverna möjlighet att känna sig trygga och fokusera på vad de kan lära sig snarare än 

misslyckandena. Vidare arbetar pedagogen även kontinuerligt med att vägleda eleverna genom 

egna reflektioner vid genomgångar. Miller och Pedro (2006) lyfter att pedagogens arbete bör 

genomsyras av just vägledning, men även av uppmärksamhet och återkoppling. 

Dessa aspekter inom undervisningen tar pedagog 1 och 2 upp. De lyfter att genom diskussion 

om matematiska reflektioner och ställningstaganden till andras matematiska tankar får eleverna 

en återkoppling de kan ta ställning till och lära sig av. De beskriver att undervisningen 

genomsyras av att alla elevers reflektioner är viktiga och ska vara en del av det kommunikativa 

klassrummet. Pedagog 2 beskriver bland annat att när en elev fastnar, stannar undervisningen 

upp för att de tillsammans ska hjälpas åt att reflektera och komma med olika lösningar för att 

modellera olika strategier för varandra. Miller och Pedro (2006) menar att ett klassrum likt detta 

är viktigt för att presentera vad begreppen hänsyn och respekt innebär. De förklarar att hur 

läraren visar hänsyn och respekt, exempelvis genom att lyfta alla elevers betydelsefulla 

kunskap, blir en referensram för eleverna att anamma i skolan. 

Samtliga respondenter visar i resultatet en vilja att klassrumsklimatet ska vara gott nog för att 

kunna arbeta med kommunikation. Deras arbetssätt, som varvar enskilt arbete med arbete i 

grupp och i helklass är något som alla pedagoger tar upp som en del av undervisningen. 

Samarbete, menar Miller och Pedro (2006), är ingångsporten till utvecklingen av dessa 

förmågor och samarbete är något som genomsyrar den stora delen av undervisning utifrån de 

svar respondenterna lämnat. Exempelvis lyfter pedagog 3 att dennes elever arbetar både 

praktiskt och med digitala verktyg tillsammans i klassen och i mindre grupper. Eleverna försätts 

därmed i en situation där de måste interagera med andra för att kunna genomföra momenten 

utifrån pedagogens krav. 

Metoddiskussion  

Nackdelarna med en metod blir tydligt först när ett resultat har kunnat utläsas genom 

undersökningen. Det är då valen i studien kan problematiseras och ställas i relation till 

alternativen av andra metoder. Vi kan således förutse problem med en metod, men det är  först 

efter genomförandet som nackdelarna för just den egna studien blir en realitet. Utifrån studiens 

syfte, vilket var att jämföra pedagogers arbete med att skapa ett kommunikativt klassrum genom 

undervisningen, krävdes en djupare förståelse för deras erfarenheter och tankar kring 

fenomenet. Valet av metod föll därför på semistrukturerade intervjuer, vilka utgick från en 

intervjuguide, vilken gav möjlighet att följa upp respondenternas svar med följdfrågor. 

Genom de intervjuer som genomfördes kunde en bred data av pedagogernas tankar och 

erfarenheter samlas in och analyseras. Bryman (2011) framhåller att fördelarna med denna typ 

av undersökningsmetod är forskarens möjlighet att påverka djupet i de svar som ges genom att 

ställa följdfrågor som för samtalet. De öppna frågorna anses ha bidragit till att få ett djup i de 

svar som gavs, då intervjun kunde anpassas efter pedagogens erfarenheter och följa upp med 

fördjupningsfrågor om deras tankar om vissa fenomen. Även Davidsson (2007) lyfter att när 

fokus ligger på individen och dennes upplevelser, bidrar detta till den kvalitativa data som 



 

26 

 

samlas in. Då syftet med studien var att jämföra pedagogernas arbete med kommunikation i 

matematikundervisning, krävdes en djupare data än den som hade kunnat samlas in via en 

kvantitativ metod. Därför anses valet av intervjuer vara väl genomtänkt i förhållande till vad de 

syftade att ge för material att analysera. 

Vidare har jag som forskare förhållit mig neutral till respondenterna och inte tagit några svar 

för givna utifrån förförståelse om de enskilda individerna eller verksamheten de arbetar i. 

Kihlström (2006) förklarar att detta förhållningssätt är viktigt för att få in data som kan 

användas. Hon menar även att detta förhållningssätt kan bidra till att forskaren anpassar sig 

bättre till att följa samtalets gång, då denne ser på svaren som oförutsägbara och inte tillskriver 

intervjupersonen svar som inte är deras egna. En fördel med att genomföra intervjuer, vilket 

även nämns under metodavsnittet, är således att jag som forskare haft möjlighet till och även 

har anpassat frågorna under intervjuns gång för att få det djup som behövs i den data som samlas 

in.  

Den personliga kontakten som intervjuer innebär kan vara till fördel för både forskaren och 

respondenterna. Men de kan också leda till att skapa stress att formulera sina tankar och där 

finns det fördelar i metoden self-report, vilken var det alternativ till metod som studien hade 

kunnat utgå från. Det som hade varit en fördel med self-report, jämfört med intervjuer, är tiden 

respondenterna hade haft att formulera sig, vilket hade kunnat leda till att dessa hade kommit 

till sin fulla rätt. I intervjusituationer kan de istället glömma att ta upp vissa tankar de har och 

komma på senare att de hade velat säga något annat. Samtidigt kanske intervjuer på detta sätt 

kan anses vara mer genuina, då svaren inte bearbetats av respondenten. 

Intervjuerna spelades också in för att minimera risken att missa viktig information i 

respondenternas svar. Detta underlättade resultatarbetet då transkriberingarna av intervjuerna 

kunde läsas igenom flera gånger i analysarbetet. Men även här hade en metod som self-report 

kunnat ses som en fördel att använda i jämförelse med intervjuer. Detta då transkriberingen av 

intervjuerna visade sig vara mycket tidkrävande, vilket både Björkdahl Ordell (2007) och 

Bryman (2011) lyfter. Om self-report hade använts hade texterna kommit färdiga till mig som 

forskare och svaren hade även utgjorts av välformulerat textspråk istället för talspråk. Dock får 

man inte glömma fördelen med att genomföra intervjuer istället, vilket är möjligheten att följa 

samtalets gång och ge respondenten följdfrågor som fördjupar deras svar. Vid 

intervjusituationer har forskaren helt enkelt bättre kontroll över kvalitén på den data som samlas 

in, vilket i denna studie har gett ett djup i svaren från respondenterna som vid self-report hade 

riskerat att utebli.  

Det som har varit svårt med denna studie är att vara själv i processen och inte ha någon att 

diskutera arbetets delar med i skrivandet. Dock kan det samtidigt ses som en fördel att inte 

behöva anpassa varken sin tid, sitt skriftspråk eller sätt att arbeta på till någon annan.  

Didaktiska konsekvenser 

Denna studie har fördjupat sig i betydelsen av kommunikation i matematikundervisningen.  

Utifrån det resultat som samlats in i förhållande till tidigare forskning kring ämnesområdet har 

vissa slutsatser kunnat dras. Vi kan för det första se att pedagogerna som deltagit i studien 

frångår de resultat som Matematikdelegationen (2004) redogör för, där det framgick att 

majoriteten av pedagogers undervisning utgick från ett traditionellt förhållningssätt. 

Dominansen av lärarledda genomgångar och enskild räkning i böcker är inte ett arbetssätt som 

dessa pedagoger lyfter fram i den egna undervisningen. Resultatet visar istället att 

undervisningen bland pedagogerna är varierande och fokuserar på praktiskt arbete och 

återkommande kommunikativa undervisningsmetoder. Om detta beror på att deras utbildning 

har utgått från den nya läroplanen kan vara intressant att reflektera över men går inte att dra 

någon generell slutsats av. Detta hade krävt ett större underlag av respondenter att jämföra och 
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då innefattat både pedagoger som avklarat sin lärarutbildning före Lgr11 togs i bruk och efter 

att den togs i bruk. 

Studien visar även att de deltagande pedagogerna har liknande syn på vad kommunikation i 

matematik innebär och har en vilja att arbeta kommunikativt. Några gör också detta fullt ut, 

medan andra har en vilja att göra det i större utsträckning. De som arbetar mer kommunikativt 

lyfter framförallt att de har tillgång till mycket digitala redskap, medan de övriga framhåller att 

de hade önskat en bättre tillgång till dessa redskap. Det visar en syn på digital teknik som en 

möjlighet att implementera kommunikation i undervisningen och bristen på digitala redskap 

resulterar således i svårigheter att arbeta kommunikativt på det sätt vi förväntar oss att 

kommunikation i dagens samhälle fungerar. Som blivande verksam pedagog kan jag hålla med 

i denna syn på digitala redskap, då dessa ofta innebär tillgång till en uppsjö av pedagogiskt 

material att använda i undervisningen. För mig innebär det att mindre tid behöver läggas ”fix” 

inför lektioner och mer fokus kan läggas på undervinsnigen och att kommunicera. Det är något 

jag tar med mig från denna studie.   

Det framgår också att pedagogerna är medvetna om betydelsen av kommunikation för att 

utveckla en förståelse för de egna reflektionerna. En syn som samstämmer med den forskning 

om kommunikation i matematik som har tagits del av. Vygotskijs tankar om det kommunikativa 

lärandet, där stöttning och mediering används för att leda eleverna mot deras nästa 

utvecklingszon, kan utläsas i pedagogernas sätt att arbeta och se på kommunikation som ett 

samspel och utbyte av kunskap. Detta synsätt är viktigt för mig att hålla fast vid i min 

kommande yrkesroll och att våga utgå från en kommunikativ undervisning för att ge eleverna 

möjlighet att utveckla sina kommunikativa förmågor. Min förhoppning är att arbetet med denna 

studie ska hjälpa mig i upplägget av matematikundervisningen i min kommande yrkesroll och 

även vara till hjälp för andra att våga vara kommunikativa pedagoger. 

Fortsatt forskning 

Eftersom denna studie genomförts i liten skala, säger den inte mycket om hur undervisningen i 

matematik har utvecklats överlag sedan den nya läroplanen trädde i kraft, utan bara hur dessa 

fyra pedagoger arbetar. Den visar därmed inte heller hur andra pedagoger, som avslutat sina 

studier efter att den nya läroplanen trädde i kraft, arbetar kommunikativt i 

matematikundervisningen. Det kunde därför vara intressant att genomföra en stor studie bland 

dessa pedagoger där man undersöker hur de arbetar med kommunikation i matematik och 

jämföra med hur pedagoger med längre arbetslivserfarenhet arbetar.  Det skulle kunna ge en 

bild av hur Lgr11 har påverkat, men även hur satsningar som matematiklyftet kan ha gett lärare, 

som gått en äldre utbildning, nya arbetsformer som gynnar det kommunikativa i ämnet i 

enlighet med kunskapskraven och förmågorna för grundskolans lägre åldrar. 
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BILAGOR 
BILAGA 1 Missivbrev 

 

Klassrumsklimat är en fråga som påverkar både pedagoger och elever. Skolans värdegrund och 

uppdrag i Lgr11 lyfter att skolan är en mötesplats både socialt och kulturellt och skall vara 

öppen för och uppmuntra olika uppfattningar och därigenom framhålla och ge möjlighet till 

personliga ställningstaganden. 

Jag heter Kerstin och läser min sista termin på Grundlärarprogrammet F-3 vid Högskolan i 

Borås. Just nu skriver jag mitt examensarbete på avancerad nivå som syftar till att jämföra hur 

verksamma pedagogers uppfattning om det egna arbetet med skapandet av ett kommunikativt 

klassrumsklimat inom matematik. Som en del av denna undersökning vill jag ta reda på vilka 

strategier pedagoger använder för att få eleverna att känna trygghet att aktivt delta i 

matematiksamtal. 

För att ta reda på detta kommer intervjuer att genomföras med yrkesverksamma pedagoger från 

olika skolor, vilka har avslutat sin utbildning efter att den nya läroplanen trädde i kraft 2011. 

Intervjuerna kommer att bygga på delvis öppna frågor för att ni som deltar skall kunna delge 

era tankar och upplevelser kring ert eget arbete kring kommunikationen och interaktionen 

mellan eleverna och er i klassrummet. Namn på skolor och de som ingår i studien kommer att 

fingeras. Uppsatsen kommer sålunda skrivas så att de som läser den inte kan identifiera på vilka 

skolor eller bland vilka pedagoger studien har genomförts. Efter examensarbetets godkännande 

kommer studien att finnas som en offentlig handling på DIVA. 

I arbetet kommer jag att utgå från och följa de forskningsetiska principerna (www.vr.se), 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

principer reglerar hur man i forskningssammanhang skall förhålla sig till deltagarna i en studie 

och hur forskningsmaterialet samlas in och tas om hand. Det innebär bland annat att din 

medverkan i studien är frivillig och att du alltid har rätt att dra dig ur helt eller välja att inte 

svara på alla frågor. Svaren som samlas in kommer enbart att användas till syftet med denna 

studie. 

Hoppas att du vill delta och delge dina erfarenheter. Jag ser fram emot ett gott samarbete och 

en intressant intervju. Vid frågor och funderingen går det bra att kontakta mig via mail eller 

telefon. 

 

Kerstin Larsson 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.vr.se/


 

 

 

BILAGA 2 Intervjufrågor 

 

Denna intervju kommer att ge dig möjlighet att reflektera över din egen roll och undervisning. 

När du besvarar frågorna under intervjuns gång, svara då utifrån matematikundervisningens 

perspektiv. Beskriv dina tankar och upplevelser och koppla dessa till ämnet matematik. 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Vad har du för utbildningsbakgrund och hur länge har du varit yrkesverksam? 

2. Kan du beskriva vad för slags skola du arbetar på i form av: 

a. storlek,  

b. antal klasser och elever,  

c. var är skolan belägen (stad, förort, landsbygd)? 

3. Beskriv ditt klassrum 

a. Vilka redskap och verktyg har du tillgång till i matematikundervisningen? 

(mattebok, olika plockmaterial, spel, digitala verktyg) 

b. Hur stort är rummet 

c. Har du tillgång till andra lokaler (grupprum och liknande) 

4. Frågor om undervisningen 

5. Beskriv hur din matematikundervisning ser ut idag 

a. Vad i undervisningen är du nöjd med? 

b. Finns det något du skulle vilja ändra och varför? 

6. Vad innebär kommunikation om matematik i undervisningen för dig? 

7. Hur arbetar du för att skapa ett tryggt klassrumsklimat som ger utrymme till 

kommunikation mellan eleverna.  

a. Ge gärna exempel på undervisning du anser ger goda resultat i gruppen, när det 

gäller kommunikation inom matematikämnet.  

8. Vilka verktyg tar du hjälp av för att få eleverna engagerade i undervisningen? 

a. Ger matteboken tillfälle till kommunikation och interaktion mellan eleverna 

b. Arbetar ni med problem i helklass/grupper? 

c. Hur använder ni er av digitala verktyg och andra verktyg för att få en dialog om 

matematikämnet i klassen?  

9. Vilka svårigheter ser du med att inkludera kommunikation i undervisningen?  

10. Vilka positiva aspekter kan du lyfta fram med kommunikation i matematikämnet mellan 

dig och eleverna och mellan eleverna själva? 

11. Är det något du vill tillägga eller ta bort från denna intervju? 
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