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Sammanfattning 

Examensarbetet handlar om kommunikation i matematikundervisningen. Idag domineras 

matematikundervisningen av enskilt arbete i läroboken, där elever sällan får utrymme att 

samtala och utbyta kunskaper med varandra. Det styrks vidare av granskningar som har 

genomförts av bland annat Matematikdelegationen (2004) och Skolinspektionen (2009).  

Syftet med studien är att undersöka matematiklärares tankar kring arbetet med kommunikation 

i matematikundervisningen. I undersökningen har en kvalitativ forskningsmetod tillämpats där 

datainsamlingen har skett med hjälp av kvalitativa intervjuer. Totalt har fyra verksamma 

matematiklärare i årskurs 4-6 intervjuats. 

Resultatet visar att samtliga respondenter delar samma uppfattning om vad kommunikation i 

matematikundervisningen innebär, vilket handlar dels om att redogöra och förmedla sina tankar 

men även att tolka andras. Samtliga lärare beskriver vidare EPA-metoden som ett sätt att 

bedriva en kommunikativ matematikundervisning. Därutöver menar de intervjuade lärarna att 

den största möjligheten vid arbetet med kommunikation i matematikundervisningen är att 

eleverna lär av varandra. Slutligen har det framkommit genom undersökningen att ett tillåtande 

klassrumsklimat är en god förutsättning för att bedriva en kommunikativ 

matematikundervisning.  
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INLEDNING 

I en rapport som har framtagits av Matematikdelegationen (2004) har det framkommit att 

matematikkursplanernas betoning på kommunikation i undervisningen inte har slagit igenom i 

svenska skolor. Den undervisningsform som dominerar i svenska skolor är enskilt och ”tyst” 

arbete i läroboken kompletterat med korta lärargenomgångar. Det är sällsynt i sådana lektioner 

att eleverna ges möjligheter att samtala om matematikämnet och utbyta kunskaper med 

varandra. Detta styrks vidare av en kvalitetsgranskning som genomfördes av Skolinspektionen 

(2009). Kvalitetsgranskningen visade att enskilt arbete i läroboken dominerade i flertalet av 

skolorna som ingick i granskningen, och tillfällen där eleverna kunde samtala med varandra var 

mindre vanligt.  

Vidare skriver Ahlström et al (2011) att tyst räkning som undervisningsform kan erbjuda elever 

att träna på att räkna men ger inget tillfälle att diskutera med andra för att utbyta tankar och 

idéer. En risk vid tillfällen där elever lämnas ensamma i sin kunskapsbildning är att de kan 

förvränga fakta, för att det ska passa in i den egna lösningen och tankegången, därmed kan 

missuppfattningar uppstå. Genom samverkan och samtal med andra kan eventuella felslut och 

missuppfattningar korrigeras (Wistedt 2011).  

Jakobsson (2013) har undersökt kunskapstrender med hjälp av tidigare resultat från PISA1, med 

syfte att undersöka svenska elevers prestationer i internationella studier. Han fann att svenska 

elever har förbättrat sina resultat i avseende till fakta- och ämnesbaserade kunskaper. Däremot 

visar en tydlig försämring på elevers resultat som avser förmågor så som att kommunicera och 

kritiskt reflektera.  

Under utbildningens gång har det blivit klart för mig att språk har en betydande roll för allt 

lärande. Det ligger en enorm tonvikt på språkutvecklingen i samtliga ämnen, inte minst i 

matematik. I kursplanen för matematik framgår det bland annat att elever ska ges förutsättningar 

för att utveckla förmåga att: ”använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, 

argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket 

2011a). Detta innebär att elever ges möjlighet att samtala om matematik i undervisningen 

genom att exempelvis förklara och resonera för sin valda strategi och sina tankegångar. I och 

med styrdokumentens betoning av kommunikation är det viktigt att lärare reflekterar över 

kommunikationens roll i matematikundervisningen.   

Det har skrivits en stor del om kommunikation i matematikundervisningen och en hel del 

forskning betonar vikten av ett kommunikativt arbetssätt som gynnar elevers lärarande 

(Francisco 2012; Hagland, Hedrén & Taflin 2005; Mercer & Sams 2006; Stein, Engle, Smith 

& Hughes 2008). Kommunikation har blivit en viktig del i skolans värld. Genom samtal och 

diskussioner med andra kan elever konstruera och reflektera över sina kunskaper skriver bland 

annat Francisco (2012). Eleverna ges dessutom möjlighet att styrka sina kunskaper eller 

fördjupa och bygga på kunskaperna genom att samtala, diskutera, värdera samt kritisera de olika 

tolkningar och lösningar som finns. Man kan uttrycka det som ett utbyte av kunskaper och 

insikter mellan aktuella individer, som i sin tur gynnar det egna lärandet. Mercer och Sams 

(2006) diskuterar även att den kommunikativa förmågan i matematikämnet är enormt viktig för 

att undervisningen ska vara givande och effektiv.  

                                                 
1 Programme for International Student Assessment, PISA, är en internationell studie som sker var tredje år. PISA 

syftar till att undersöka elevers förmågor inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse. 
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SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka matematiklärares tankar kring arbetet med kommunikation 

i matematikundervisningen. Följande frågeställningar har skapats utifrån syftet. 

Frågeställningar 

Hur beskriver verksamma matematiklärare vad kommunikation i matematikundervisningen 

innebär? 

Hur beskriver lärarna att de arbetar med kommunikation i matematikundervisningen?  

Vilka svårigheter respektive möjligheter upplevs de möta vid arbetet med kommunikation i 

matematikundervisningen? 
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BAKGRUND  

Detta kapitel inleds med en kort definition av kommunikation, vilket är det centrala begreppet i 

arbetet. Det följs sedan av en redogörelse kring kommunikation kopplat till styrdokumenten. 

Vidare redogörs en översikt av tidigare forskning i avseende kommunikation i 

matematikundervisningen. Utifrån studiens syfte och frågeställningar kommer relevant och 

aktuell litteratur och forskning behandlas. Utöver tidigare forskning kring kommunikation i 

matematikundervisningen, redogörs dessutom ett avsnitt som handlar om god förutsättning för 

ett kommunikativt klassrum följt av ett avsnitt om lärarens roll. Slutligen avslutas kapitlet med 

ett teoriavsnitt med hänvisning till det sociokulturella perspektivet.    

Kommunikation definierar Björn, Rosengren, Ulfstrand, Helander och Sigurd (2016) som ”en 

överföring av information mellan människor” där ett språk eller en kod krävs för att uttrycka 

informationen. Författarna beskriver att människan har ett behov av att kommunicera vilket 

utgör en grundläggande förutsättning för den psykiska, sociala och kulturella utvecklingen. I 

Skolverkets (2011b) kommentarmaterial till kursplanen i matematik anges en ytterligare 

definition av begreppet kommunikation i avseende till matematik: ”Att kommunicera innebär i 

sammanhanget att utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, 

muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer” (Skolverket 2011b). I denna studie 

läggs fokus på den muntliga kommunikationen, som innebär att informationsöverföringen sker 

muntligt mellan människor. Det inrymmer olika begrepp inom den muntliga kommunikationen 

så som diskussion, samtal och resonemang. 

Skolverket (2011b) har gett ut kommentarmaterial till varje kursplan med syfte till att ge lärare 

och rektorer djupare och bredare förståelse för de ställningstagandena bakom alla kursplaners 

texter. Följande citat har hämtats ur kommentarer som rör matematikämnet:  

Att kommunicera matematik innebär i sammanhanget att utbyta information med andra om 

matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer. I 

undervisningen får eleverna möjlighet att utveckla ett alltmer precist matematiskt språk, för att 

därigenom kunna anpassa sina samtal och redogörelser till olika mottagare och ändamål. Först när 

eleverna har utvecklat förmågan att kommunicera matematik kan matematiken utvecklas till ett 

funktionellt verktyg i olika sammanhang (Skolverket 2011b, s. 11).  

I citatet ovan kan vi se att vikten av att redogöra och föra resonemang om olika matematiska 

idéer betonas. Därtill framhävs också att undervisningen ska syfta till att elever utvecklar en 

kommunikationsförmåga som ett verktyg för att samtala matematik i olika kontexter. Bortsett 

från redogörelser av sina idéer är det lika viktigt att eleverna kan ta del av andras förklaringar 

och resonemang. Det innebär därmed att elever behöver utveckla en förståelse för matematiska 

begrepp för att första varandra. Genom att elever diskuterar och jämför varandras beräkningar 

och slutsatser ges de möjlighet att motivera för sina egna lösningar och tankegångar. På så sätt 

medvetengörs även eleverna om att ett och samma resultat kan ha flera olika lösningar (Taflin 

2007). Matematik är alltså mycket mer än att enbart kunna lösa olika beräkningar eller att kunna 

ett specifikt matematikinnehåll. Det är även av stor vikt att kunna tillämpa relevanta strategier 

och metoder samt att kunna analysera och kritiskt granska de olika lösningar som har 

identifierats. Därutöver betonas likaså vikten av att presentera sina lösningar och resultat med 

olika uttrycksformer (Skolverket 2011b). 

Hagland, Hedrén, och Taflin (2005) förklarar uttrycksformer som olika former för att beskriva 

hur matematik kan kommuniceras. I Rika matematiska problem – inspiration till variation lyfter 

författarna fyra olika sätt att dela in de mest väsentliga uttrycksformerna: konkret-, 
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logisk/språklig-, algebraisk/aritmetisk- och grafisk/geometrisk uttrycksform. Den konkreta 

uttrycksformen innebär att konkret material används för att lösa den aktuella uppgiften. 

Materialet som har sorterats kan eventuellt avbildas i en figur. Medan logisk/språklig 

uttrycksform innebär att lösningen enbart löses med hjälp av språket, både muntligt och 

skriftligt. Algebraisk/aritmetisk uttrycksform innebär att en lösning uttrycks med antingen 

algebraiska eller aritmetiska symboler, det vill säga bokstäver och/eller siffror eller andra 

talsymboler. Grafisk/geometrisk uttrycksform innebär att i lösningen har en ritad bild, en graf, 

ett träddiagram och/eller en tabell som visar hur uppgiften har lösts. Vidare förklarar författarna 

att elever vanligtvis ”zappar”, det vill säga växlar fram och tillbaka mellan uttrycksformerna. 

Ett tydligt exempel på sådan växling är när eleven övergår från logisk/språklig uttrycksform till 

en algebraisk/aritmetisk uttrycksform. Från att ha muntligt uttalat sig kan eleven sedan uttrycka 

sin lösning med hjälp av ett skrivet språk bestående av siffror och/eller bokstäver. Slutligen 

skriver Hagland, Hedrén och Taflin att förmågan att kunna växla mellan de olika 

uttrycksformerna är önskvärt hos eleverna och poängterar att det är en viktig del i den 

matematiska kompetensen (Hagland, Hedrén & Taflin 2005). 

Kommunikation i matematikundervisning 

Matematikundervisning betraktas antingen som traditionell eller icke-traditionell och det har 

länge förts en debatt mellan de två parterna (Boaler 2011; Matematikdelegationen 2004; 

Skolinspektionen 2009). Boaler skriver dock att sådana uppdelningar inte är särskilt 

betydelsefulla utan både traditionell och icke-traditionell matematikundervisning innefattar 

många olika metoder, undervisningssätt och lärare. Några anses vara effektiva och andra mindre 

effektiva. En del lärare uppfattas som traditionella eftersom de leder sina genomgångar och 

eleverna arbetar individuellt därefter men de ställer även bra och stimulerande frågor och 

engagerar eleverna i intressanta problemlösningar. Dessa lärare och undervisningsmetoder är 

av god karaktär skriver Boaler. Den undervisningsformen hon ser som ett stort problem är den 

som uppmuntrar till ett passivt lärande. Här innebär det att läraren föreläser och visar på ett 

räknesätt medan eleverna passivt skriver av i sina läroböcker. Eleverna arbetar sedan igenom 

ett flertal uppgifter med liknande räknetal för att öva på den nyintroducerade metoden och sedan 

automatisera dessa. Under sådana undervisningsformer ges inget utrymme för interaktion 

mellan eleverna utan de lär sig snabbt att matematiklektionerna inte kräver något tänkande utan 

de klarar sig genom att iaktta och kopierar läraren. Dessa undervisningsformer ser Boaler som 

problematiska och ineffektiva och menar att det är genom samtal och diskussioner som man på 

bästa sätt kan veta om man har förstått något till fullo.    

Den undervisningsmetod som Boaler (2011) bedömer som ett stort problem i dagens skolor 

styrks vidare av en del genomförda rapporter och granskningar (Ahlström et al 2011; 

Matematikdelegationen 2004; Skolinspektionen 2009). Samtliga texter visade att ”tyst” räkning 

och lärarledda genomgångar dominerar matematikundervisningen. Det är sällan som eleverna 

får möjlighet att analysera och diskutera sina lösningar med varandra. Liknande 

undervisningsformer har identifierats i holländska klassrum där matematikundervisningen 

domineras av självständigt arbete. Eleverna sitter vanligtvis två och två men befinner sig oftast 

inte på samma uppgifter. Dessutom är det sällan som läraren uppmanar eleverna om att 

interagera med varandra. Pijls och Dekker (2011) genomförde ett flertal observationer i 

samband med deras studie för att undersöka om interaktionen mellan lärare och elever. De 

upptäckte bland annat att under genomgångar tillfrågades oftast eleverna att visa sina kunskaper 

genom att besvara en uträkning. De tillfrågade eleverna svarade men det var sällan som läraren 

uppmuntrade eleverna att först diskutera sina lösningar med varandra utan det räckte med att 

visa sina beräkningar. Forskarna la även märke till att de observerade lärarna sällan frågade 
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efter elevernas förklaringar eller resonemang kring uppgiften. Slutligen uppmuntrades eleverna 

att visa sina arbeten inför klassen men läraren tog inte tillfället i akt till att starta matematiska 

diskussioner mellan eleverna. Pijls och Dekker skriver att denna undervisningsform är 

ineffektiv. I sådan undervisningsform ges eleverna inget utrymme att överföra sina tankar till 

ord för att diskutera och samtala innehållet. Ahlström et al (2011) skriver att genom samtal och 

diskussion stärks elevernas språkutveckling och matematiska tänkande. Genom att samtala 

framkommer elevernas tankar och uppfattningar, på så sätt kan eventuella missuppfattningar 

korrigeras med hjälp av andra. Med andra ord stödjer språket och matematiken varandra när 

eleverna ”pratar matematik”.  

Alexandersson (2009) instämmer med ovanstående forskare och skriver att en god grogrund för 

lärandet är en undervisningsform som bygger på kommunikation mellan elev och lärare. Hon 

poängterar att ett samspel mellan individen och dess omgivning är centralt för utveckling av 

lärandet. Det bekräftas vidare av Francisco (2012) och McCrone (2005) som menar att elever 

uppmanas att inta en mer reflekterande inställning till sina egna matematiska resonemang 

genom diskussioner och samtal med andra. Därutöver utvecklar eleverna en god 

kommunikationsförmåga i matematik och dessutom en trygghet i att delta i mer djupare 

matematiska argumentationer. Genom diskussioner erbjuds dessutom eleverna att beskriva sina 

idéer och motivera för sina svar och resonemang. Det har även påvisat att elevernas förmåga 

att beskriva sina argument utvecklas vid diskussioner och elevernas förtroende för det egna 

lärandet gynnas. McCrone (2005) rekommenderar därför att det bör ske en förändring i de 

klassrum där tyst räkningen dominerar. Istället bör interaktion och diskussioner dominera i 

matematikundervisningen. Även Malmer (2006) betonar vikten av kommunikation i 

matematikundervisningen och menar att mer muntlighet i matematik gynnar alla. Malmer 

skriver ”Matematik bygger till stor del på logiskt tänkande och detta tänkande utvecklas bäst i 

samtal och diskussioner och i ett aktivt skapande” (2006, s. 22). Hon förklarar att matematik 

grundar sig på logiskt tänkande, vilket uppstår i samspel med andra genom samtal och 

interaktion. Vidare poängterar Malmer att samtal är ett viktigt inslag i inlärningsprocessen och 

det gäller i alla ämnen, inte minst i matematik. 

En god förutsättning för att utveckla ett kommunikativt klassrum 

I Storbritannien har samtal återkommit i de nationella riktlinjerna för att höja kvalitén i 

matematikundervisningen. Man har understrukit vikten av en så kallad ”interactive whole class 

teaching” där eleverna förväntas att kunna ställa och svara på frågor, redogöra och resonera för 

valda metoder och slutsatser samt delge med sig egna åsikter som tillför till diskussioner. 

Genom interactive whole class teaching strävar man efter att höja kvalitén i lärandet samt 

undervisningen. Därutöver strävas en mer elevcentrerad undervisning, det vill säga att lärarens 

roll i diskussionerna minskas och istället ges eleverna ett större utrymme.  Black (2004) skriver 

dock att lärare finner det alltmer svårare att arbeta mot ett kommunikativt arbetssätt. I sin 

undersökning fann hon bland annat att tidspress var en av anledningarna till att diskussioner i 

klassrummet inte blev av. Lärare upplever en tidspress att hinna med alla delar i kursplanen och 

en av lärarna som Black intervjuade beskrev att hon upplevde en hög press när interaktion med 

vissa elever utspelade sig. Den intervjuade läraren menade att tiden var knappt, därför valde 

hon att avsluta diskussionen så fort som möjligt för att eleverna sedan skulle ha tid att arbeta i 

deras läroböcker. För att skapa en god språkutvecklande kommunikation med eleverna kräver 

att lärare avsätter tid poängterar Black. Vidare uppfattar elever lärare olika, beroende på sitt sätt 

att kommunicera och engagera sig, som sedan påverkar eleverna och undervisningen. Man bör 

därmed ha medvetenhet om detta och kritiskt granska sig själv utifrån ett kommunikativt 

perspektiv (Black 2004). 
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Därutöver är många forskare överens om att en god förutsättning för en kommunikativ 

undervisningsmiljö är att klassrumsklimatet är tryggt (Black 2004; Francisco 2012; Stein et al 

2008). Silver och Smith (2002) har genom sin undersökning kommit fram till att den mest 

avgörande faktorn för en god samtalsmiljö är en atmosfär av både tilltro och ömsesidig respekt. 

I en otrygg klassrumsmiljö delger inte eleverna sina tankar och hypoteser. Eleverna väljer inte 

heller att ifrågasätta påståenden och tolkningar som de inte riktigt har förståelse för. Läraren 

bör därför etablera normer för kommunikation i klassrummet, som uppmuntrar elever att 

ifrågasätta varandras idéer men samtidigt respektera varandra som medmänniskor. Genom att 

eleverna delger varandra sina tankar, utvecklar de även en syn på sina klasskamrater som 

resurser och ytterligare en källa för kunskap.    

Vidare beskriver Jensen (2012) att kommunikation sker i en miljö, både fysisk så väl som 

kulturell och social. Han förklarar att den kommunikation som äger rum påverkas beroende på 

i vilken miljö den utspelar sig i. Som exempel föreslår han bland annat ett bibliotek, en domstol 

och en pub. Jensen skriver att vi har tydliga associationer till hur kommunikationer i dessa 

miljöer är och varje enskild miljö inbjuder en viss typ av kommunikationsmönster. Klassrum 

som miljö har länge följt traditionella mönster och har dessutom byggts och möblerats på ett 

speciellt sätt. Det traditionella klassrummet inbjuder till en typ av kommunikation och genom 

förändring på möblemang och alternativa former på rummet kan leda till andra sätt att integrera. 

Därutöver hänvisar Jensen till en studie som genomfördes av antropologen Edward Hall (1969) 

med syfte att undersöka hur utrymmen kan påverka människans beteenden och kommunikation. 

Hall genomförde en jämförande undersökning i hur kommunikationsmönstret påverkades i 

bland annat rum med raka bänkrader och rum med bänkar emot varandra. Det förstnämnda 

kallas sociofugal och Hall fann att kommunikationen mellan individerna förhindrades då deras 

ansikten inte var vända emot varandra. Den modell där bänkarna var ställda emot varandra 

kallas sociopetal och uppmuntrar kommunikation mellan individerna vilket beror på att de kan 

se varandra. En hel del experiment har gjorts om hur klassrum kan möbleras men det finns 

ingen rekommendation om vilket som är bäst. Det man har funnit är att olika sätt att forma och 

arrangera klassrum ger olika typer av kommunikationsmönster. För lärare handlar det främst 

om vilket kommunikationsmönster som strävas och uppmuntras (Jensen 2012).  

Lärarens roll 

Enligt riktlinjerna i den samlade läroplanen inkluderar det i lärarnas arbete att bland annat 

”organisera och genomföra arbetet så att eleven – får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling” (Skolverket 2011a, s. 14). Lärare bär ett stort och krävande ansvar 

för elevers utveckling i sitt lärande skriver Löwing (2004). Stein et al (2008) skriver vidare att 

lärare möter ett stort hinder vad gäller att tillämpa ett kommunikativt arbetssätt i matematik. 

Särskilt med tanke på den enorma variationen av elever som läraren möter i klassrummet. 

Lärare behöver finna goda metoder att vägleda enskilda elever till en djupare förståelse i 

matematikämnet. En strategi som har visat goda resultat är av dialogisk karaktär menar Mercer 

och Sams (2006). Genom dialog och samtal mellan elev och lärare, ges eleven utrymme för att 

synliggöra sina tankar och utveckla en förmåga att reflektera över sitt tänkande. Vidare föreslår 

Black (2004) att lärares interaktion och samtal med eleverna bör anpassas och riktas så att alla 

elever på alla nivåer är inblandade och kan bidra till diskussioner.   

Hajer (2004) lyfter därutöver vikten av att lärare kommer till insikt om att de spelar en viktig 

roll i elevers skolgång genom sitt sätt att arbeta. Hon poängterar att man bör skapa förståelse 

för effekten av språkets roll i inlärningsprocessen och därmed undervisa på ett sätt som främjar 

elevernas språkutveckling. Vidare beskriver Löwing (2004) att läraren har en viktig roll då 
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denne formar klassrummets språkliga miljö genom sitt sätt att använda språket. Därvid 

uppfattas även läraren som elevernas språkliga förebild. Därutöver betonas även lärarens ansvar 

att stötta elever att sätta ord på sina idéer och tankar för att utveckla deras självförtroende. Det 

läggs också tonvikt vid att ge eleverna stöd vid diskussioner och samtal för att känna säkerhet 

i sammanhanget. Pijls och Dekker (2011) genomförde en studie där de jämförde två typer av 

hjälp som lärare i undersökningen gav till sina elever. En typ av hjälp var en så kallad, product 

help, vilket innebar att elevernas frågor besvarades med lämpliga matematiska hintar från 

läraren. Den andra typen av hjälp kallades för process help, där interaktion betonades och 

eleverna uppmanades att genomföra huvudaktiviteterna. Resultatet som Pijls och Dekker kom 

fram till var att den senare typen av handledning, där eleverna uppmanades att diskutera, var i 

större delen mer lyckat än det andra.   

Vidare beskriver Quebec (2013) att det krävs mycket arbete för att utveckla ett kommunikativt 

klassrum. Hon skriver att det är svårt att få alla att ta eget initiativ till att delta i samtal och 

diskussioner. I alla klasser finns det elever som finner ämnet som svårt och skulle gynnas av 

kamratstöd. Sedan har vi de elever som har goda tankar men väljer att inte delge dessa av olika 

skäl. Som lärare är det därför viktigt att vara medveten om dessa aspekter och att man har 

kunskaper om hur dessa elever kan bemötas och stödjas. Quebec lyfter sedan vikten av att ta 

hjälp av mer kompetenta elever i klassen. Istället för att läraren lotsar en elev – i texten används 

begreppet product help, vilket påminner om lotsning – kan denne få hjälp av en annan 

klasskamrat för att sedan förklara med egna ord. Genom att få det förklarat av en jämnårig 

klasskamrat utvecklar båda eleverna en djupare förståelse kring det aktuella ämnet. När eleven 

sedan förklarar den nya kunskapen med sina egna ord kan läraren bedöma om förståelsen har 

nått fram eller inte.  

Det har länge hävdats att undervisningsmetoder där interaktion ligger i fokus gynnar elevers 

lärande och att elever utvecklar en djupare förståelse i matematik. Trots detta visar forskning 

på att elever inte arbetar så produktivt då de saknar kunskap och kompetenser om att arbeta i 

grupp. Mercer och Sams (2006) betonar vikten av att medvetengöra lärare om att de har ett 

viktigt uppdrag att stödja elever att utveckla språket som ett verktyg genom att exempelvis 

resonera. Genom aktivt erbjuda eleverna att integrera med varandra utvecklas även deras 

kompetenser i att samtala och resonera menar Mercer och Sams. Slutligen poängterar 

författarna om vikten av att lärare, genom explicit scaffolding och modellering, synliggör olika 

strategier för att utveckla den kommunikativa förmågan. Även McCrone (2005) betonar 

lärarens roll i att utveckla en god kommunikation i klassrummet. Hon poängterar vikten av att 

läraren aktivt granskar de olika typer av frågor och svar som lyfts upp och kontinuerligt 

uppmuntra en nyfikenhet till matematik hos eleverna. Samtidigt är det lika viktigt att läraren är 

medveten om sin roll i klassrummet. Läraren bör granska och utvärdera sin egen undervisning 

i syfte att sträva efter att utveckla i sin yrkesroll. 
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SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV 

Den valda teoretiska utgångspunkten för studien är det sociokulturella perspektivet, som 

ursprungligen grundar sig från Vygotsky arbete om utveckling, lärande och språk. Flera 

forskare har påvisat att kommunikation och samspel mellan individer är centralt för såväl språk- 

och kunskapsutvecklingen. Det sociokulturella perspektivet blir således relevant i arbetet, med 

tanke på synen av att kunskap skapas genom interaktion och samspel med andra. Lärandet kan 

inte ske på egen hand utan det måste ske i sociala sammanhang (Säljö 2012). 

För den sociokulturella traditionen anses språk vara ett viktigt medierande redskap och det är 

genom kommunikation som en individ uttrycker sina tankar. Därvid kan omvärlden organiseras 

med hjälp av språkliga begrepp. Säljö (2012) skriver att Vygotsky refererade till språket som 

redskapens redskap. Vygotskys (1978) grundantagande är att lärande sker i interaktion med 

andra. Människan föds i en social kontext och formas sedan av dess sociokulturella omgivning. 

Kommunikation blir således det centrala när ett barn iakttar, imiterar och slutligen integrerar 

med sin omgivning.  

Vidare hävdar Vygotsky att lärande och utveckling är en ständigt pågående process och den är 

inte begränsat till enbart barn och unga utan något alla individer ägnar sig åt under hela livet. 

Ett centralt begrepp i Vygotsky kring lärande och utveckling är idén om the zone of proximal 

development som har översatts till den närmaste proximala utvecklingszonen. Vygotsky 

beskriver utvecklingszonen som avståndet mellan den lärandes nuvarande kunskapsnivå och 

den lärandes potentiella kunskapsnivå som kan åstadkommas genom vägledning av en mer 

kunnig person.   

Säljö (2012) har skrivit en tolkning av detta och han menar att när en individ har förstått och 

behärskat ett begrepp så är denne nära att behärska något nytt. Detta innebär således att 

människan har nya kunskaper och färdigheter inom räckhåll och för att erövra dessa, är vi i 

behov av handledning av en mer kompetent person. I detta fall blir lärare, eller en mer 

kompetent kamrat, betydelsefulla för den lärandes kunskapsutveckling genom vägledning i hur 

det kulturella redskapet ska användas. Säljö lyfter ett exempel och skriver att genom att 

multiplicera kvadratens bas med höjden beräknas kvadratens area. När denna insikt är gjord 

befinner sig eleven således i en position nära att förstå hur triangelns area beräknas, vilket är 

den aktuella elevens eventuella nästa zon för utvecklingen. Med stöd från en mer kunnig person, 

som förfogar över en bredare kunskap kring geometriska former och area, kan den lärande 

uppmärksammas att en triangel kan ses som hälften av en kvadrat. På så sätt leds den lärande 

vidare i sin utveckling. Den mer kända termen för denna stödstruktur är scaffolding, ett begrepp 

som myntades av Bruner (1976). Begreppet scaffolding grundar sig på Vygotskys tankar där 

den lärande stöttas och utmanas för att nå den närmaste proximala utvecklingszonen. 

Scaffolding är således en interaktiv stödstruktur där eleven stöttas av en mer kunnig person för 

att lösa en uppgift som inte kan lösas på egen hand.  

Inledningsvis ges den lärande mycket stöd men avtar i efterhand för att slutligen upphöra då 

färdigheten i fråga behärskas av den lärande. Scaffolding är viktig inom det sociokulturella 

perspektivets syn på samspel och lärande. Det som den lärande inledningsvis inte klarade av 

utan stöttning, kan så småningom genomföras på egen hand då nya kunskaper har erövrats. 

Beroende på den enskilda elevens behov och var den befinner sig i sin utveckling kan olika 

mycket stöd ges till eleverna. Det är därför av stor vikt att anpassa undervisningen efter enskilda 

elever. Säljö (2012) pekar även på vikten av att den kunnige inte övertar det hela arbetet utan 

den lärande behöver själv ställas inför utmaningarna för att kunna ta sig vidare i sin utveckling. 
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I annat fall lotsar den kunnige den lärande, vilket innebär att svar och hintar ges till den lärande 

för att kunna gå vidare en lösning. Lotsning avråds av den självklara anledningen att den 

motverkar till kunskapsutveckling. 
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METOD 

I följande kapitel redogörs den valda forskningsmetoden för studien, följt av undersökningens 

urval samt genomförande. Därutöver behandlas även hur etiska aspekter har tagits i beaktning 

samt studiens tillförlitlighet. Slutligen ges en beskrivning och motivering av hur det insamlade 

materialet har bearbetats och analyserats.    

Kvalitativ metod 

Studien syftar till att undersöka verksamma matematiklärares tankar kring arbetet med 

kommunikation i matematikundervisningen. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) är 

det studiens forskningsfråga som styr vilka metoder som bör användas. Jag har därmed använt 

en kvalitativ forskningsmetod i enlighet med studiens forskningsfråga. Metodvalet grundade 

sig i att den ger en fördjupad förståelse över respondenternas syn och tankar kring det aktuella 

ämnet med hjälp av kvalitativa intervjuer (Bryman 2011). En kvalitativ forskningsmetod ger 

därtill tillgång till mer detaljerade förklaringar och beskrivningar i en undersökning, och 

därmed ge mig som forskare en djupare förståelse. Vidare beskriver Bryman att en kvalitativ 

insamlingsmetod ger utrymme till flexibilitet vilket kvantitativa metoder inte gör, då forskaren 

följer slaviskt efter ett schema.   

Datainsamling 

För att uppfylla studiens syfte och få svar på frågeställningarna har semistrukturerade intervjuer 

genomförts med totalt fyra verksamma matematiklärare. Bryman (2011) beskriver att 

tillämpning av semistrukturerad intervju genererar mer fördjupade och detaljerade svar från 

informanterna. I semistrukturerade intervjuer följer forskaren en lista av specifika teman som 

ska beröras, vilket kan även kallas för en intervjuguide. En semistrukturerad intervjuguide är 

betydligt mindre specifik än vid en strukturerad intervjuguide och kan innefatta av en enbart 

kortare minneslista över områden som ska beröras. Vidare tillåts intervjuaren, i en kvalitativ 

forskning, att avvika från den formulerade intervjuguiden eller frågeschemat i större 

utsträckning. Då forskaren ställer öppna frågor tillåts respondenterna att tala fritt. Av den 

anledningen blir samtalets riktning oförutsägbar och kan variera. Som uppföljning till 

respondentens svar kan nya frågor ställas vilket inte tillåts i kvantitativa studier. Det mest 

avgörande är att frågorna möjliggör för forskaren att få insikt över respondentens uppfattningar 

och ge en förståelse över ämnet. Den grad av flexibilitet som tillåts i en semistrukturerad 

intervju är önskvärt i detta sammanhang då jag vill få en fördjupad förståelse över lärares tankar 

och åsikter (Bryman 2011). 

Urval 

Med syfte att undersöka lärares tankar kring arbetet med kommunikation i 

matematikundervisningen, föll det sig naturligt att intervjua verksamma lärare som undervisar 

eller har undervisat i matematik. Totalt har fyra kvinnliga lärare intervjuats och samtliga lärare 

är verksamma i tre olika skolor i västra Sverige. Därtill har lärarna behörighet att undervisa i 

matematik i årskurs 4-6. Därutöver har lärarna i studien varit verksamma i yrket mellan 3-8 år.  

I enlighet med den kvalitativa forskningen användes ett målinriktat- eller målstyrt urval av 

respondenter. Bryman (2011) beskriver den typen av urvalsteknik som ett försök att skapa en 

god överensstämmelse mellan urvalet och forskningsfrågorna. I detta fall ansågs 
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respondenterna vara relevanta till undersökningen och det aktuella ämnet. Vidare beskriver 

Bryman att ett av de stora problemen som kvalitativa forskare möter är svårigheten att avgöra 

hur många respondenter som är rimligast. Det är svårt att i förväg veta hur många intervjuer 

som krävs för att den teoretiska mättnaden ska uppnås. Med totalt fyra respondenter ansåg jag 

nå mättnadspunkten då jag upptäckte att samtliga respondenter gav relativt lika svar på 

frågorna. En teoretisk mättnad hade därmed uppnåtts och fler intervjuer behövde därför inte 

göras (Bryman 2011).    

Genomförande  

När det hade blivit klart vilket ämne som skulle undersökas inleddes arbetet med en insamling 

av relevant litteratur och tidigare forskning som berörde det aktuella ämnet. Därefter inlästes 

de mest relevanta texterna för att få en djupare förståelse kring forskningsområdet. Genom att 

läsa tidigare uppsatser med liknande forskningsområde fick jag förslag på litteratur och artiklar 

som kunde användas i arbetet. Med hjälp av referensdatabasen Educational Resources 

Information Center, ERIC, kunde jag finna artiklar med vetenskapligt innehåll. Till hjälp 

använde jag mig av bland annat sökorden; Communication in Math och communicative Math. 

Databasen består främst av texter skrivna på engelska, därmed användes engelska sökord vid 

sökning av artiklarna. 

Genomförandet av undersökningen inleddes med att utforma ett missivbrev (Bilaga 1) som 

skickades till verksamma lärare i flera olika skolor i västra Sverige. Totalt skickades 16 mejl 

till fyra olika skolor, fyra i varje skola. Uppgifter om lärarna, såsom årskurs och mejladresser 

hittades via skolornas hemsida men det framgick dock inte vilka ämnen respektive lärare 

undervisade i. Jag poängterade därför, i mejlet, att undersökningen enbart riktade sig till 

verksamma matematiklärare. I mejlet presenterade jag kort om mig själv och mitt syfte med 

uppsatsen samt min avsikt att intervjua lärarna. Missivbrev med mer ingående information om 

studien bifogades i mejlet.  

När svar om deltaganden hade erhållits från lärarna, valdes slumpvist fyra lärare från tre olika 

skolor. Totalt svarade sju lärare men endast fyra av dem var verksamma i matematikämnet, 

därmed valdes samtliga fyra matematiklärare till undersökningen. Min förhoppning var att 

intervjua fyra lärare från fyra olika skolor för att få en större variation på respondenters tankar 

kring arbetet i kommunikation. En risk vid att ha lärare från samma skola och arbetslag är att 

de kan ge likvärdiga svar vid undersökningen. Det var dock endast lärare från tre skolor som 

gav svar om deltagandet. Under tiden utformades en intervjuguide i enlighet med Bryman 

(2011) som skriver att grunden för en intervjuguide (Bilaga 2) är att ta reda på vad som är mest 

relevant för att besvara de aktuella frågeställningarna. Vid utformning av intervjuguiden utgick 

jag från mina tre frågeställningar och formulerade därmed åtta syftesfrågor i enlighet med 

frågeställningarna. Dessutom formulerades några följdfrågor som eventuellt kunde användas 

under intervjun.   

Samtliga intervjuer genomfördes på respektive lärares arbetsplats för att ge lärarna en trygghet 

vid intervjuerna. Som inledning till intervjuerna ställdes några inledningsfrågor för att därefter 

övergå till syftesfrågorna. Med samtliga respondenters godkännande spelades intervjuerna in 

med hjälp av en mobiltelefon. Jag informerade om att syftet med inspelningen var för att stärka 

undersökningens tillförlitlighet och undvika misstag vid den senare transkriberingen och 

analys. Dessutom informerades respondenterna om att alla inspelningar skulle raderas vid 

arbetets slut. I de undersökningar där språket är i fokus är inspelning av samtalen nästintill 

obligatorisk skriver Bryman (2011). Intervjuaren förutsätts att vara uppmärksam under samtalet 
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och följa upp med eventuella följdfrågor och/eller intressanta synpunkter. För att detta ska bli 

möjligt förutsätter det att intervjuaren inte distraheras av behovet att föra anteckningar, därför 

valde jag att spela in. Därefter transkriberades samtliga intervjuer, vilket redogörs mer 

noggrannare under analysavsnittet. Slutligen sammanställdes resultaten av intervjuerna.    

Forskningsetiska principer 

I all forskning är det av stor vikt att forskaren följer några etiska principer. Bryman (2011) 

skriver att de etiska frågorna rör respondenternas frivillighet, integritet, anonymitet och 

konfidentialitet. Dessa ska tas i beaktning för att skydda både respondenter men även forskaren. 

En av principerna som har följts är Informationskravet, vilket innebär att de medverkande 

personerna informeras om den aktuella undersökningen och dess syfte. Dessutom ska de 

berörda personerna informeras om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt 

deltagande. Därutöver ska samtliga respondenter informeras om alla moment som 

undersökningen består av. Vidare följdes även Samtyckeskravet vilket innebär att samtliga 

respondenter har bestämmanderätt över sin medverkan i undersökningen. Vid undersökningar 

med minderåriga deltagare krävs det ett godkännande från vårdnadshavare, vilket inte var 

aktuellt vid denna undersökning. Därutöver har Konfidentialitetskravet följts genom att alla 

uppgifter om samtliga respondenter har behandlats med största möjliga konfidentialitet. I 

arbetet har bland annat pseudonymer använts för att inte avslöja respondenternas identitet. 

Slutligen används all data som har samlats in endast för forskningsändamål vilket 

Nyttjandekravet handlar om. Det innebär bland annat att radera samtliga intervjuinspelningar 

vid arbetets slut (Bryman 2011).   

Tillförlitlighet 

I grunden handlar reliabilitet och validitet om hur pass noggranna mätningarna som har gjorts 

är, vilka anses vara mer aktuellt i kvantitativ forskning skriver Bryman (2011). Med tanke på 

att mätningar inte är av kvalitativa forskares intresse blir frågan om dessa kriterier inte 

betydelsefulla. Även Denscombe (2016) instämmer med Bryman och skriver att en kvalitativ 

forsknings validitet är svår att bedöma med hjälp av de kriterier som används för kvantitativ 

forskning, eftersom att undersökningen är svår att upprepa. Det är praktiskt taget omöjligt att 

kopiera den exakta sociala inramningen, då saker och ting är föränderliga och det är i stort sett 

omöjligt att samla ihop motsvarande människor till undersökningen. Istället föreslår många 

kvalitativa forskare om att kvalitativa undersökningar borde bedömas och värderas utifrån 

andra kriterier än dem som används bland kvantitativa forskare. Ett kriterium som Bryman 

lyfter, och som jag även har använt mig av, är tillförlitlighet. Vidare består tillförlitlighet av 

några delkriterier och samtliga kriterier har en motsvarighet som finns i kvantitativ forskning. 

Nedan följer en redogörelse av samtliga delkriterier. 

Trovärdighet motsvarar den interna validiteten i kvantitativ forskning. Det handlar om hur pass 

troliga och/eller sannolika studiens resultat är. Samtliga intervjuer spelades in för att ge mig 

som forskare en tydligare bild över respondenternas tankar och svar. Därefter analyserades och 

jämfördes resultaten av intervjuerna för att se huruvida svaren från respondenterna styrker 

varandra. På så sätt kan studiens trovärdighet ökas. 

Ett annat delkriterium inom tillförlitligheten är överförbarhet som är en motsvarighet till extern 

validitet och handlar om undersökningens resultat kan överföras i andra kontexter. I studien ges 

en detaljrik beskrivning av undersökningsområde. Genom en ingående beskrivning av studien 
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ges läsaren en så kallad ”fyllig redogörelse” som kan tas till hjälp för att bedöma resultatens 

överförbarhet (Bryman 2011).  

Det tredje delkriteriet är pålitlighet som motsvaras av reliabilitet och innebär att 

forskningsprocessens alla faser redogörs för att därefter granskas och bedömas av en 

utomstående. Under arbetets gång har jag haft en regelbunden kontakt med min handledare som 

har granskat och därefter gett mig återkoppling. Min handledare har bland annat granskat 

missivbrevet innan det skickades ut. Därutöver granskades intervjuguiden och vi diskuterade 

kring frågornas formuleringar och relevans. Vidare granskade min handledare allmänt om 

arbetet följde en röd tråd och om syftet togs i beaktning. Slutligen har jag strävat efter att vara 

objektiv under arbetets gång, det vill säga inte låtit mina värderingar påverka undersökningens 

utförande samt de erhållna slutsatserna. 

Bearbetning och analys 

Kihlström (2006) skriver att bearbetningen av kvalitativa intervjuer kan ske på olika sätt. 

Inledningsvis bör intervjuerna skrivas rent för att därefter inläsas upprepande gånger i syfte att 

försöka hitta gemensamma drag hos respondenternas svar. Som jag tidigare nämnde så spelades 

samtliga intervjuer in för att bland annat underlätta transkriberingen men även för att minska 

risken för misstag och missuppfattningar. Inspelade intervjuer är betydelsefulla vid bearbetning 

av material utan att viktig data ska gå förlorad poängterar Kihlström vidare. Bryman (2011) 

instämmer med föregående och skriver att inspelade intervjuer kan ge fördel med tanke på att 

forskaren har tillgång till respondenternas formuleringar och uttryckssätt. Vidare skriver 

Bryman att transkribering kan vara tidskrävande med tanke på att en intervju på cirka 30 

minuter kan ta över en timme lång att transkribera. Det innebär dessutom att forskaren måste ta 

sig igenom en hel del text vid analysen. 

Efter transkribering och inläsning av resultatet, jämfördes och sammanställdes samtliga 

intervjusvaren med varandra för att sedan försöka identifiera teman, eller mönster, som 

eventuellt skulle besvara studiens frågeställningar. Under resultatavsnittet har sammanställning 

av samtliga intervjuer skrivits med egna ord och jag har dessutom illustrerat texten med några 

utvalda citat från respondenternas utlåtanden. Kihlström menar att användning av citat styrker 

forskarens resultatsammanställning och ökar dessutom resultatets trovärdighet. 

Den teoretiska utgångspunkten, det sociokulturella perspektivet, är betydelsefull i 

undersökningen och kommer därför att vävas samman i analysen. Begrepp som scaffolding och 

den närmaste proximala utvecklingszonen kommer därmed återkomma under hela arbetet. En 

problematik som kan uppstå vid denna bearbetning och analys är att de tolkningar som har 

gjorts är genomförda av en enda person. Bryman lyfter att kvalitativa undersökningar kritiseras 

ofta då de är alltför subjektiva. Det innebär att kvalitativa resultat bygger i stor utsträckning på 

forskarens osystematiska uppfattningar. Kihlström skriver därutöver att det kan vara 

fördelaktigt om en kvalitativ undersökning genomförs av två eller fler forskare för att tolkning 

av analysen inte blir ensidig. Vid bearbetning och analys av resultatet har jag haft detta i åtanke 

och försökt att bortgå från mina egna uppfattningar och därmed strävat efter att vara så objektiv 

som möjligt.   
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RESULTAT 

Under detta kapitel redogörs för en sammanställning av de fyra intervjuade lärarnas svar. Efter 

analysen av materialet har jag kunnat urskilja ett flertal olika teman som berör studiens tre 

frågeställningar. Dessa tre frågeställningar berör lärares tankar kring kommunikation, lärarnas 

arbete med kommunikation samt svårigheter respektive möjligheter kring arbetet med 

kommunikation i matematikundervisningen. Därutöver har varje frågeställning fått ett avsnitt 

för att förtydliga resultatredovisningen. Slutligen avslutas kapitlet med en sammanfattning av 

resultatet.  

De medverkande lärarna i undersökningen har en lärarutbildning som grund i sin yrkesroll. 

Samtliga lärare är kvinnliga och har varit verksamma matematiklärare mellan 3-8 år. I enlighet 

med konfidentialitetskravet, har pseudonymer använts, för att inte avslöja lärarnas identitet. 

Lärarna kommer att benämnas vid följande namn; Carolina, Jennifer, Linda och Christina. För 

närvarande är samtliga lärare verksamma i årskurs 6, förutom Carolina som är klasslärare för 

en årskurs 5.    

Lärares tankar kring kommunikation i matematikundervisningen 

Samtliga respondenter är ense om att kommunikation handlar om utbyte av information mellan 

individer. Det förutsätter att det finns en sändare och en mottagare som utbyter information och 

kunskaper med varandra. Bortsett från den muntliga kommunikationen kan utbytet även ske 

skriftligt men det är framförallt samspelet mellan individerna som betonas bland lärarna. 

Lärarna var även överens om att kommunikation är en viktig del i matematikundervisningen. 

Det är genom samtal och diskussion som eleverna kan sätta ord på sina tankar menar Christina. 

Detta poängteras även av de övriga lärare som beskriver det på följande sätt: 

Jag tycker att det är en självklarhet för eleverna kan förklara på ett sätt […] så har de alltid ett annat 

sätt att förklara på […] jag tycker snarare att det är bra att de kan sätta ord på det (Jennifer).  

Jo det tycker jag (vid frågan om kommunikation är viktig) de lär av varandra att alla misstag är okej 

att man får lov att göra fel och att man får lov att ena gången blir fel och andra gången rätt […] den 

stora vinsten är att de lär av varandra (Linda). 

Jag tycker det är viktigt i matematik att kommunicera matematik för eleverna får syn på ett helt 

annat sätt […] och lära av varandra att se olika sätt att lösa en uppgift på och olika sätt att tänka 

(Carolina).  

Under intervjuerna beskrev samtliga lärare att kommunikation i undervisningen handlar dels 

om att kunna redogöra för hur man har tänkt och förmedla det till andra, men även tolka andras 

tankar och redogörelser. Utöver det betonas även vikten av att kunna resonera för sina tankar 

kring vald metod och strategi. Christina beskriver bland annat att kommunikation handlar om 

att delge information och åsikter med varandra. Kommunikationen handlar inte enbart om att 

se till att information kommer fram, utan det är lika viktigt att se till att mottagaren förstår vad 

som är sagt. Det förutsätter att eleverna delar ett metaspråk för att kunna samtala matematik 

med varandra. Även Linda beskriver under intervjun att kommunikation i matematik kan 

innebära att eleverna ges möjlighet att samtala matematik med varandra. Hon förklarar vidare 

vikten av att eleverna ser varandra som resurser för inhämtning av ny kunskap och genom att 

samtala med sina klasskamrater utvecklas lärandet. Linda beskriver sedan att eleverna 

uppmanas att i första hand samtala med eller fråga sin bänkkamrat om de inte kommer vidare 
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med en uppgift. Genom samtal och diskussion kan klasskamraten synliggöra sina tankar och 

idéer i förhoppning att ge sin klasskamrat tillräckligt med stöd för att kunna bygga vidare sina 

egna tankegångar och lösa uppgiften. På så sätt sker det ett lärande mellan eleverna samtidigt 

som de utvecklar den kommunikativa förmågan berättar Linda. Hon berättar vidare att det är 

mer effektivt än att eleverna sitter och väntar på läraren.  

Jennifer berättar under intervjun vikten av att samtala under matematiklektionen dels för att 

skapa ett mer tillåtande klimat men även för att minska missuppfattningar bland eleverna. Hon 

beskrev det på följande sätt:  

Jag tror att det är en fara i att låta eleverna jobba enskilt och inte dela med sig […] jag kan tänka 

mig att det är fler som kanske antingen sitter och gör(räknar) och så tror de att de gör rätt fast de 

kanske gör fel eller så sitter de och bara gör men inte vet varför (Jennifer). 

Jennifer förklarar att det gynnar eleverna att samtala och diskutera för att bland annat, få 

kunskap om att en uppgift eller ett problem kan lösas på olika sätt. Arbetar eleverna enskilt utan 

någon möjlighet till interaktion med andra kan det riskera till missuppfattningar. Hon berättar 

vidare att om elever upplever att en metod eller strategi fungerar så kör de gärna med den valda 

strategin rätt igenom utan att reflektera. Genom samtal med andra lär sig eleverna att reflektera 

över sin egen strategi men även ta del av andras. Carolina instämmer med föregåendes tankar 

och berättar att det är genom att samtala matematik som de får syn på att ett problem kan lösas 

på olika sätt:  

Eleverna vill bli bekräftade att det sättet jag gör är ett sätt att lösa en uppgift på det behöver inte 

betyda att det är mindre fel som det andra men att det finns olika tillvägagångasätt att komma fram 

till lösningen (Carolina). 

Carolina berättar vidare att eleverna gynnas av att samtala och diskutera matematik med 

varandra. Därutöver lyfter hon vikten av att eleverna kan ta del av varandras åsikter och tankar. 

Genom att framföra sina lösningar i helklass och föra en diskussion kan eleverna utveckla en 

förståelse för matematiken och lära sig av varandra.  

Därutöver betraktar samtliga intervjuade lärare att deras matematikundervisning är ganska 

blandad men faller mer åt det icke-traditionella än den traditionella undervisningen. Samtliga 

lärare delar samma uppfattning om innebörden av den traditionella matematikundervisningen. 

Den domineras av genomgångar samt enskilt arbete i läroboken: 

Det jag tolkar som traditionellt är att läraren så här och så här görs det […] och så räknar de 

färdighetstränar mycket med läroboken (Jennifer). 

Den traditionella är ju den man själv är van vid från skolan med någon slags genomgång på tavlan 

och sen jobba i boken så jobbar inte jag det gör jag inte utan jag använder väl boken som mer någon 

slags repetition ett verktyg […] annars jobbar vi mycket med EPA enskilt par och alla och det tycker 

jag har varit fantastisk (Linda). 

Men jag tycker att det mer och mer lutar åt det icke-traditionella (Carolina). 

Lärarna upplever att deras matematikundervisning frångår alltmer från den traditionella 

undervisningen, av den anledningen att de inte låter läroboken bli styrande utan den betraktas 

mer som ett verktyg och komplement i undervisningen. Dessutom menar de att undervisningen 
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domineras av samtal och interaktion där de bland annat nämner EPA-metoden som ett sätt att 

arbeta med kommunikativ matematik.    

Lärarnas arbete med kommunikation i matematikundervisningen 

Samtliga lärare förutom Carolina nämnde metoden EPA under respektive intervjuer som ett sätt 

att arbeta med kommunikativ matematikundervisning. EPA är förkortning för enskild, par och 

alla (det vill säga helklass). Trots att Carolina inte nämner metoden EPA så tolkar jag det som 

att hon tillämpar metoden i sin undervisning, utifrån hennes uttalande under intervjun. Hon 

beskrev bland annat en typisk matematiklektion kunde se ut på följande sätt: 

Vi hade matte idag så startade vi med att samtala om vad proportionalitet innebar […] så la jag upp 

en bild som de fick först titta på och analysera enskilt sedan prata två och två om vad de tror det var 

för nånting […] sen pratade vi i helklass om vad proportionalitet är för nånting (Carolina).  

Carolina nämner inte EPA men hennes beskrivning av matematiklektionen påminner om de 

övriga lärares beskrivning av EPA-metoden. De övriga tre lärarna berättade att de tillämpar 

EPA-metoden med minst ett problem under varje lektion i matematik. Linda är väldigt positiv 

till EPA-metoden och förklarade att hon fick upp ögonen för metoden under matematiklyftet. 

Syftet med EPA är att ge eleverna utrymme att tänka till enskilt för att sedan jämföra och 

diskutera sina strategier med varandra. Vidare beskrev hon att hon ibland tar hjälp av en 

läslampa eller projektor för att synliggöra elevernas lösningar för att därefter diskutera om den 

valda strategin.  

Vidare berättar Christina att eleverna uppmanas mer åt att reflektera över sina lösningar genom 

EPA eftersom att de förväntas att kunna resonera för sitt svar för sina klasskamrater: 

Det är en liten sporre man kan inte bara komma och säga ”nej jag vet inte” som man kan göra när 

man sitter enskilt utan de förväntas att kunna berätta hur de har tänkt (Christina). 

Även Jennifer är positiv till EPA-metoden och berättar under intervjun att det är en bra metod 

att använda för att utveckla elevernas matematik kunskaper samt kommunikativa förmågan. 

Hon poängterar att kommunikation i matematikundervisningen är en självklarhet för att 

eleverna ska utvecklas på bästa sätt. I hennes klassrum är det nästan aldrig tyst utan hon 

upplever att samtal och diskussioner genomsyrar matematikundervisningen: 

Det är nästan alltid små tissel och tassel då de frågar varandra om de uppgifter de arbetar med […] 

jag tycker det är en självklarhet (Jennifer). 

Jennifer förklarar att eleverna ges ofta möjlighet att arbeta tillsammans med varandra och på så 

sätt kan de hjälpas åt för att komma fram till lösningarna. Bortsett från de gångerna där 

undervisningen har till syfte att kolla av elevernas kunskaper. Därutöver beskriver Jennifer att 

i stort sett alla hennes genomgångar kretsar kring ett problem som hon lägger upp för att därefter 

tillämpa EPA-metoden. Hon berättar att eleverna i hennes klasser tar initiativ till diskussion 

ganska ofta och det kan bero på att hennes elever är diskussionsbenägna enligt henne. Ibland 

sker det att eleverna svävar ifrån ämnet och då är det viktigt att styra dem tillbaka till spåret 

igen men hon ser gärna till att hålla samtalen vid liv så länge den är väsentlig. Vid frågan om 

hon upplever någon oro och tidspress när en interaktion äger rum svarar Jennifer att det beror 

på: 
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Så länge de håller sig till det de ska lära sig så får de bolla tankar […] när vi har genomgång och så 

blir det en diskussion och ”shit” nu har vi inte många minuter på oss jag vill ändå att de ska nöta lite 

[…] det beror på hur klurigt och svårt det är […] man får ta färdighetsträningen en annan dag liksom 

(Jennifer). 

Precis som de övriga lärarna menar Jennifer att kommunikation i undervisningen är 

betydelsefull för elevers lärande. Hon förklarar att eleverna behöver färdighetsträna ibland men 

att den inte ska vara en anledning till att avsluta diskussioner som kan vara mer gynnsam för 

eleverna.  

Lärarens roll 

De tillfrågade lärarna har beskrivit lärarens roll i en kommunikativ matematikundervisning på 

väldigt olika sätt. Gemensamt bland respondenterna är att de alla anser att läraren har en mycket 

viktig roll i elevers kommunikativa förmågas utveckling. Under intervjun betonar Linda bland 

annat att läraren bör avsätta tid till alla elever vid arbetet med kommunikation: 

Dels de som tar lite för mycket plats eller för mycket plats men de som har lätt för att kommunicera 

[…] och även se till de som är lite tysta för de kan ju ha jättegoda tankar också (Linda). 

Hon förklarar vidare att eleverna ligger på olika nivåer vad gäller den kommunikativa 

förmågan. Vissa elever tar större utrymme än andra och det beror inte alltid på att de eleverna 

har högre matematiska kunskaper. Linda anser att det är hennes främsta uppgift att alla elever 

får komma till talan. Det förutsätter då att läraren avsätter tid för att det ska fungera. Carolina 

poängterar lärares medvetenhet kring vad som är en bra kommunikation och en mindre bra 

kommunikation är och synliggöra det för eleverna. Det är jätteviktigt att modellera för eleverna 

vad som är ett bra samtal och gärna visa exempel menar hon. Vidare bedömer jag att Carolina 

har ett mer elevcentrerat kommunikativt synsätt. Hon förklarar att det är eleverna och deras 

aktivitet som är i centrum: 

Det är både och […] en del lektioner det är självklart mer att jag kommunicerar med eleverna […] 

man har genomgång […] är det bara kommunikation till stor del men jag lägger ju också in med 

kommentarer och frågor så på så sätt […] jag tror att jag har ett inslag hela tiden av att jag ställer 

följdfrågor […] annars så tror jag att jag finns nog hela tiden i ett hörn mer eller mindre (Carolina). 

Carolina menar att kommunikation i undervisningen ska främst syfta till att eleverna 

tillsammans ska nå målet och erhålla kunskap med hennes vägledning. Hon betonar att det är 

eleverna som står i centrum och styr kommunikationen i större utsträckning. Läraren ska ta en 

mer observerande roll och vägleda eleverna med eventuella tankar och frågor. Christina bedöms 

däremot har ett mer lärarcentrerat kommunikativt synsätt. Med den anledningen att hon anser 

att ansvaret för att driva kommunikationen i matematikundervisningen ligger främst på henne 

som lärare: 

Man har ju mera fördelande roll man har ju en styrande roll […] men man delar liksom ut svar eller 

möjligheter att presentera […] men man bestämmer inte helt innehållet så man får vara lite öppen 

(Christina). 

När jag har genomgång så försöker jag lägga upp det så det är mycket dialog att man frågar lägger 

ut och man får bygga på varandras dialoger eller svar (Christina). 

Christina beskriver att vid genomgångar strävar hon efter att det ska bli så dialogrikt som 

möjligt i undervisningen. Under genomgångarna är hennes främsta uppgift att förmedla 
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kunskap till eleverna. Hon är mån om att alla får möjlighet att delta vid diskussionerna och ser 

därför till att fördela ordet till eleverna. Även Jennifer lägger tonvikten på lärarens roll att 

utveckla elevers kommunikativa förmåga i matematikundervisningen. Under intervjun 

poängterar hon vikten av den feedbacken som ges till eleverna. Hon menar på att det är oerhört 

viktigt att uppmärksamma när en elev ger ett fel svar eller en ”konstig förklaring”, som hon 

beskriver. I sådant fall är den feedbacken som läraren ger till eleven mycket viktig för att bland 

annat medvetengöra eleven vad som har blivit fel i uträkningen:  

Det är jätteviktigt hur jag som lärare eller pedagog bollar tillbaka den tanken […] utan man lägger 

det jag förstår hur du tänker kan man göra på detta sätt man väljer sina ord väl i sådana situationer 

(Jennifer). 

Jennifer talar vidare om att feedbacken är särskilt viktig i klassrum där det inte är lika tillåtande 

klimat: 

Okej du tänker så här eller förstår jag dig i detta om du menar så här och att man också […] att på 

nåt sätt ger de öppning ut ur att okej var det så här du menade egentligen […] att man hintar åt det 

hållet (Jennifer).  

Hon förklarar att genom att hjälpa eleven vidare med hintar då uppfattas det inte som att eleven 

har gjort bort sig inför gruppen. Särskilt viktigt är det med elever som inte har lika hög status i 

klassen. Det är då viktigt att läraren bemöter och lyfter eleven ytterligare menar Jennifer. 

God förutsättning för att en kommunikativ matematikundervisning ska fungera 

Samtliga respondenter förutom Christina lyfte att ett tillåtande klassrumsklimat är en 

förutsättning för att kunna bedriva en kommunikativ matematikundervisning. Ett klassrum som 

inte har ett tillåtande klimat blir således ett hinder för att en kommunikativ 

matematikundervisning skall fungera. Lärarna är eniga om att ett tillåtande klassrumsklimat 

handlar om ett öppet och tryggt klimat i klassrummet. Relationer mellan lärare och elever och 

mellan eleverna präglas av ömsesidig respekt för varandra:  

Att det är okej att säga fel […] ett tillåtande klimat är grunden för mycket det spelar inte någon roll 

vilket ämne (Jennifer). 

Jennifer beskriver att båda hennes grupper är diskussionsbenägna men att det uppstår en bättre 

diskussion i den ena gruppen vilket beror på att den har ett mer tillåtande klimat. I den gruppen 

bedöms eleverna stötta upp varandra betydligt mer vid diskussionerna och det är mer 

accepterande att säga fel. Eleverna har goda relationer med varandra vilket möjliggör att de 

vågar redogöra sina resonemang i större utsträckning. I hennes andra grupp, där 

klassrumsklimatet inte är lika tillåtande, arbetar hon mer med namnstickor för att hålla eleverna 

aktiva under diskussionerna. Det är även ett sätt för att utveckla ett mer tillåtande klimat i 

klassrummet menar Jennifer.  

Även Linda berättar att ett öppet klimat är en god förutsättning för att en kommunikativ 

matematikundervisning ska fungera och att det finns utrymme för misstag: 

Utrymme att man får göra misstag […] man kan dela sina tankar och funderingar […] att jobba för 

lika som att alla åsikter alla idéer och tankar är lika betydelsefulla i utvecklingssyfte (Linda). 



21 

 

Likt Jennifer och de övriga lärarna, undervisar Linda matematik i två grupper. Hon upplever 

också att det skiljer sig mellan grupperna, där ena gruppen har en högre kvalité på 

diskussionerna än den andra. Det beror på att klassrumsklimatet skiljer sig mellan grupperna 

påpekar hon vidare: 

Det är nog lite tuffare klimat där inne (den andra gruppen) det är nog coolare det är fotbollskillar 

förstår du så det är lite annorlunda […] det är nog inga problem för de med lite högre status att prata 

där inne men så finns det de som inte säger någonting (Linda). 

Anledningen till att det skiljer sig mellan grupperna tror Linda ha att göra med att hon och 

hennes kollega, Erik, är så olika som pedagoger och att det speglar lite på elevgruppen. Hon 

kunde inte riktigt utveckla svaret, utan hon förklarar att det även kan bero på att hon tillbringar 

mer tid med ena gruppen än den andra:  

Att man tillåts att kunna få uttrycka sig i en klass för har man inte det så tror jag att det blir svårt att 

bygga vidare på att få till en bra kommunikation […] jag tror att klassrumsklimat är väldigt viktigt 

att bygga grunden på i alla ämnen (Carolina). 

Även Carolina lägger en tonvikt på ett tillåtande klimat och beskriver att det är en grund i alla 

ämnen där kommunikation är i fokus. Hon menar på att ett klassrum som inte har ett tillåtande 

klimat är ett stort hinder för att en kommunikativ matematikundervisning ska fungera. Det finns 

stora vinster i att klimatet är tillåtande menar Carolina. Eleverna ges möjlighet att uttrycka sina 

tankar och samtalen sker i större utsträckning. 

Vid frågan om vad som anses vara en god förutsättning för att en kommunikativ 

matematikundervisning ska fungera svarade samtliga lärare, förutom Christina, ett tillåtande 

klassrumsklimat:  

Att man dels har uppgifter som inbjuder till diskussion som faktisk kan ha flera olika lösningar och 

olika sätt att se på […] och sen även att läraren inbjuder till diskussion (Christina). 

Christina lägger tonvikt på uppgifterna som eleverna möter. De uppgifter som anses inbjuda till 

diskussioner är enligt henne, problemlösningsuppgifter. Hon berättar att kommunikationen 

kommer av sig själv med hjälp av problemlösningsuppgifter eller liknande. Det är därmed 

viktigt att läraren är medveten om dessa uppgifter. Bortsett från det ovan nämnda, lyfter 

Christina även elevers placeringar som en god förutsättning för att kommunikationen ska 

fungera. Hon förklarar att det är viktigt att rotera elevernas platser för att ge dem möjlighet att 

kunna samtala med olika klasskamrater.   

Svårigheter respektive möjligheter vid arbetet med kommunikation 

Samtliga intervjuade lärare nämner att det finns både svårigheter respektive möjligheter vid 

arbetet med kommunikationen i matematikundervisningen. Christina berättar att vissa elever 

blir passiva under lektionen där diskussion äger rum eller när de arbetar ihop med andra. Vissa 

elever intar en mer passiv roll menar Christina, vilket resulterar till att en elev, i gruppen, löser 

uppgiften medan andra observerar. Det är därför viktigt att läraren ser över alla och ser till att 

samtliga elever deltar och bidrar med något. Genom att rotera elevernas platser i klassrummet 

bidrar det till att eleverna får arbeta med olika personer menar Christina. Därutöver lyfter 

Christina andra aspekter som hon menar kan försvåra arbetet med kommunikationen i 

matematikundervisningen. Det som upplevs vara det största hindret vid arbetet med 

kommunikationen i matematikundervisningen är tiden. Christinas tanke med lektionen är att 
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halva tiden går åt till att samtala och diskutera genom EPA och sista halvan av tiden att arbeta 

vidare med olika uppgifter. Ibland tar dock diskussionerna längre tid än planerat och kan sträcka 

sig över hela lektionen. Av den anledningen upplever hon oro för att tiden är knappt att hinna 

med alla delar som lyfts i läroplanen. Dessutom menar hon på att vissa elever har svårigheter 

att uttrycka sig muntligt och kräver därmed mer tid. I sådana lägen riskerar dessutom 

diskussionen att dö ut menar hon. Linda upplever inte någon oro eller tidspress vid arbetet med 

kommunikation i matematikundervisningen. Det hon däremot upplever som en svårighet vid 

arbetet med kommunikation är att motivera eleverna till att delge sina egna tankar. Linda 

upplever att eleverna tenderar att enbart säga det som de tror att läraren vill höra. Därutöver 

finns det en rädsla hos eleverna att säga något fel. Det har att göra med klimatet förklarar hon. 

Linda berättar vidare att det skiljer sig mellan hennes två grupper, i den ena gruppen upplever 

hon inte alls några svårigheter vid arbetet med kommunikation. Det har att göra med att det är 

mer tillåtande klimat där jämfört med den andra gruppen menar Linda: 

De inte riktigt vågar för de är rädda för att de ska bli någon ska skratta […] man får inte till det 

tillåtande klimatet att man kan säga vad man tycker och tänker (Carolina). 

Liksom Linda anser Carolina att ett tillåtande klassrumsklimat är centralt för att bedriva en 

kommunikativ matematikundervisning. Carolina förklarar att en miljö där elever upplever en 

rädsla för att uttrycka sina tankar och åsikter, är ett stort hinder. Det är lärarens uppgift att reda 

på orsakerna till att eleverna hämmas att uttrycka sig och utveckla ett mer tillåtande klimat. Hon 

beskriver vidare att en annan svårighet är elever som ägnar sig åt annat vilket kan tolkas som 

passivitet med tanke på att undervisningens syfte inte behandlas. Anledningen till att eleverna 

intar en mer passiv roll och samtalar om annat, kan bero på att det är enklare att samtala om det 

vardagliga där ingen blir bedömd utifrån sina kunskaper. Carolina menar vidare att det är 

hennes uppgift som lärare att även se över sitt sätt att undervisa. Av den anledningen att hennes 

sätt att undervisa kan också vara anledning till att klimatet inte är tillåtande. 

Precis som de övriga lärarna upplever Jennifer att ett stort hinder vid arbetet med kommunikativ 

matematikundervisning är när eleverna inte vågar uttrycka sig på grund av att klimatet inte är 

tillåtande:  

Då tror jag att det ofta ligger på att jag kanske behöver mer kött på benen […] mer alternativa vägar 

att lära ut på eller att möta (Jennifer). 

Jennifers uttalande skiljer sig från de övriga lärare i det avseende att hon ser sin del i det hela. 

Förutom klassrumsklimat anser Jennifer att det är betydelsefull att läraren har kunskaper i att 

bedriva en kommunikativ matematikundervisning. Om dessa kunskaper saknas medför det till 

svårigheter i arbetet.  

Samtliga intervjuade lärare är överens om de möjligheter som finns vid arbetet med 

kommunikation i matematikundervisningen. De har uttryckt sig på olika vis men samtliga 

lägger en vikt på att elever lär sig av varandra genom samtal och interaktion: 

Det finns många möjligheter för man lär ju sig otroligt mycket av varandra när man kommunicerar 

med varandra (Carolina). 

De lär av varandra att alla misstag är okej att man får lov att göra fel (Linda). 

Christina lyfter även att eleverna ges möjlighet att kunna visa sina kunskaper muntligt. Hon 

berättar att en elev i den ena klassen har svårigheter att skriftligt visa sina tankar men som är 
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skarp på att resonera vid matematiska problem. Jennifer anser vidare att elever gynnas mer av 

att samtala då kunskaperna befästs mer vid interaktion än vid enskild räkning. Hon hade tidigare 

arbetat mycket traditionellt där eleverna arbetade enskilt i större utsträckning. Vid 

undervisningen la hon märke till att kunskaperna befästes i högra grad när eleverna fick 

möjlighet att samtala och delge egna tankar och åsikter. När samtalen kommunikationen 

dominerade undervisningen resulterade det till att eleverna kunde utbyta strategier och metoder 

med varandra. Slutligen är samtliga lärare ense om att eleverna utvecklar ett mer positivt 

förhållningssätt där det blir mer accepterat att göra misstag. De intervjuade lärarna betonade 

framförallt att det är en stor vinst i arbetet med kommunikation då det sker utbyte av kunskaper 

i större utsträckning. 

Sammanfattning 

Lärarna i studien delar samma uppfattning om vad kommunikation i matematikundervisningen 

innebär. Det handlar dels om att redogöra sina tankar och förmedla dessa till andra men även 

tolka andras redogörelser. Kommunikation handlar om att delge information och utbyta 

kunskaper med varandra. Genom diskussion och samtal utvecklar eleverna viktiga förmågor 

samtidigt som de lär av varandra. Därutöver utvecklar eleverna en syn på sina klasskamrater 

som ytterligare en källa för kunskapsinhämtning. För att bedriva en kommunikativ 

matematikundervisning förutsätter det att klassrummet präglas av ett tillåtande klimat. Många 

av lärarna lägger en enorm tonvikt på just klimatet och menar att ett klassrum som saknar det 

tillåtande klimatet blir ett stort hinder vid arbetet med kommunikation. Samtliga lärare är vidare 

eniga om att läraren har en central roll vid utvecklingen av elevernas kommunikativa förmåga, 

genom kontinuerlig explicit undervisning och tydlig scaffolding. Slutligen är lärarna i studien 

överens om de möjligheter som förekommer i arbetet med kommunikation i 

matematikundervisningen. De möjligheter som lärarna lyfter berör ökad förståelse i matematik, 

förbättrad kommunikativ förmåga och ökad trygghet.  
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DISKUSSION 

Under detta kapitel kommer jag först diskutera undersökningens resultat kopplat till tidigare 

forskning och teori. Därefter följer en diskussion kring metodvalet i relation till 

forskningsområdet. Därutöver redovisas ett avsnitt, under didaktiska konsekvenser, de 

slutsatser som har framkommit utifrån studiens resultat. 

Resultatdiskussion 

Studien syftade till att undersöka verksamma lärares tankar kring arbetet med kommunikation 

i matematikundervisningen. Under detta avsnitt diskuteras resultatet i förhållande till aktuell 

forskning kring området, studiens syfte och frågeställningar.  

Kommunikation i matematikundervisningen 

Liksom Björn et al (2016) menar respondenterna att kommunikation innebär ett utbyte av 

information mellan individer, vilket förutsätter att det finns en sändare respektive en mottagare. 

Vidare bedöms lärarna i studien ha en syn på matematikundervisningen som liknar Taflins 

(2007) beskrivning av matematikämnet. Samtliga lärare beskriver att matematik är mer än 

enbart enskild räkning i läroboken utan inkluderar även att kunna reflektera och kritiskt granska 

sina lösningar. Lärarna lägger tonvikt på kommunikation i matematikundervisningen för att 

utveckla matematiska kunskaper och den kommunikativa förmågan. De intervjuade lärarna 

delar samma uppfattning som Vygotsky (1978) i avseende språket och de visar genom 

intervjuerna en medvetenhet kring de möjligheter arbetet med kommunikation leder till. 

Lärarna förklarar bland annat att genom samtal och interaktion utvecklar eleverna en syn på 

sina klasskamrater som resurser och ytterligare en källa för kunskap. Vidare betraktade 

Vygotsky språket som människans viktigaste redskap och enligt honom är det med hjälp av 

språket som vi kan uttrycka våra tankar. Därutöver uppfattade Vygotsky att det är genom 

interaktion med andra som inlärningen sker, där kommunikation intar en central roll. Carolina 

beskriver bland annat att genom samtal ges eleverna möjlighet att sätta ord på sina tankar och 

delge information med varandra. Flera forskare instämmer med lärarnas utlåtanden och skriver 

bland annat att interaktion med andra är en central del i elevers kunskapsutveckling 

(Alexandersson 2009; Francisco 2012; McCrone 2005). Samtal och diskussioner bör därför 

genomsyra i undervisningen med tanke på att det är en viktig grogrund i inlärningsprocessen 

menar Malmer (2006). Det stämmer dessutom överens med den sociokulturella traditionens syn 

på kommunikation och interaktion mellan människor. Enligt Säljös (2012) tolkning av den 

sociokulturella traditionen sker lärandet inte på egen hand utan det sker i sociala kontexter.     

Samtliga lärares beskrivningar av respektive matematikundervisning bedöms inte stämma 

överens med de granskningar som har genomförts av Matematikdelegationen (2004) och 

Skolinspektionen (2009). Enligt de genomförda granskningarna domineras lärarledda 

genomgångar och ”tyst” räkning i matematikundervisningen i svenska skolor. Det motsäger 

vad som har framkommit i undersökningens resultat där samtliga lärares beskrivningar av 

matematikundervisningen, tolkas frångå alltmer från enskilt arbete och lärarledda 

genomgångar. Linda beskriver bland annat att hennes matematikundervisning frångår den 

traditionella i större grad där läroboken används mer till repetition av aktuella området. De 

övriga lärarna delar liknande tankar som Linda i avseende matematikundervisningen. Lärarna 

låter inte läroboken bli styrande utan den betraktas mer som ett verktyg eller komplement i den 

dagliga matematikundervisningen. Samtal och diskussioner anses prägla den dagliga 

matematikundervisningen där tre av lärarna menar att de tillämpar EPA-metoden regelbundet. 
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Carolina nämner inte EPA-metoden under intervjun men hennes uttalanden om sitt arbete kring 

kommunikation i matematikundervisningen liknar de övriga lärarnas.  

Under intervjun beskriver Jennifer att det är en fara när eleverna arbetar enskilt utan att ges 

utrymme för samtal och interaktion. De övriga lärarna delar liknande tanke och berättar vidare 

att risken för missuppfattningar sker i högre grad vid enskilt arbete. Dessa tankar visar att 

samtliga intervjuade lärare är medvetna om vikten av kommunikationen i 

matematikundervisningen samt vilka konsekvenser som kan förekomma när undervisningen 

domineras av enskiltarbete. Genom att samtala och diskutera kan eventuella missuppfattningar 

synliggöras och korrigeras av eleverna. Det stämmer vidare överens med Wisteds (2011) tankar 

om att eleverna korrigerar felslut och missuppfattningar genom samtal och interaktion med 

varandra. Lärarnas tankar kring kommunikation i undervisningen stämmer vidare överens med 

Vygotskys (1978) tankar kring kommunikation och samspel som en central del i 

kunskapsutvecklingen. Genom språket som redskap kan eleverna uttrycka sina tankar och 

därmed utbyta kunskaper med varandra.  

Arbetet med kommunikation i matematikundervisningen 

Under samtliga intervjuer framgick det att lärarna anser sig arbeta med kommunikation i 

matematikundervisningen i stor utsträckning. Alla lärare förutom Carolina nämner EPA-

metoden som ett sätt att driva en kommunikativ matematikundervisning. Trots att Carolina inte 

nämner begreppet EPA, anser jag att hennes arbetssätt liknar de övriga lärarnas.  

I Pijls och Dekkers (2011) studie genomförde de ett antal observationer i holländska skolor. 

Liknande undervisningsformer som nämns i Matematikdelegationens (2004) och 

Skolinspektionens (2009) rapporter kunde identifieras i de observerade skolorna. 

Undervisningen dominerades av korta lärarledda genomgångar samt enskilt arbete. I de 

genomförda observationerna upptäckte Pijls och Dekker att eleverna uppmuntrades att visa upp 

sina arbeten inför klassen. Lärarna tog dock sällan tillfällena i akt till att starta samtal och 

diskussioner mellan eleverna. Denna undervisningsform anses inte stämma överens med de 

intervjuade lärarnas arbetssätt. Linda beskriver bland annat att hon tillämpar EPA-metoden 

under varje lektion. Även de övriga lärarna bedömer att deras undervisning domineras av en 

kommunikativ undervisning och därmed frångår alltmer från den traditionella undervisningen.  

Därutöver är samtliga lärare ense om att läraren har en central roll i undervisningen och lägger 

en tonvikt på sin roll vid arbetet med kommunikation i matematikundervisningen. Linda 

nämner bland annat vikten av att läraren avsätter tid i arbetet med den kommunikativa 

förmågan. Samma tanke lyfter Black (2004) i sin artikel. Hon skriver att arbetet med en 

språkutvecklande kommunikation förutsätter att läraren avsätter tid. Vidare upptäckte Black i 

sin undersökning att en anledning till att kommunikation inte kommer till stånd är på grund av 

en tidspress som upplevdes av lärarna i hennes undersökning. Det handlar bland annat om att 

hinna med alla delar som lyfts i läroplanen. Ingen av lärarna i den genomförda studien bedöms 

uppleva någon tidspress vid arbetet med kommunikation i matematikundervisningen utan det 

var snarare det motsatta. Jennifer berättar bland annat att hon är positiv till kommunikation i 

undervisningen, precis som de övriga lärarna. Dessutom menar hon att färdighetsträning, i form 

av enskilt arbete, inte ska ligga till grund för att avsluta en diskussion. Hon förklarar att de 

kunskaper som erhålls och färdigheter som tränas vid enskild räkning kan lika väl ske genom 

att eleverna samtalar och diskuterar. Det förutsätter då att elevernas diskussioner behandlar 

undervisningens mål och syfte.  
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Vad gäller lärarens roll vid arbetet med den kommunikativa matematikundervisningen, är 

samtliga lärare överens om vikten av lärarens roll för att utveckla elevers kommunikativa 

förmåga. Detta lyfter även Pijls och Dekker (2011) som lägger tonvikt på läraren vid samtal 

mellan eleverna, genom att bland annat stötta och vägleda eleverna. Även Bruner (1976) 

betonar vikten av lärarens, den kunniges, roll att stötta och utmana den lärande för att på så vis 

nå nästa zon för utvecklingen.  

Vidare lyfter Black (2004) och Stein et al (2008) att det skiljer sig mellan eleverna i avseende 

matematiska kunskaper och den kommunikativa förmågan. Black föreslår därför att lärares sätt 

att samtala med eleverna bör anpassas så att alla elever oavsett nivå blir inkluderade och därmed 

bidra till samtalen. Detta framkom inte i lärarnas intervjuer utan de talade främst om 

skillnaderna mellan klassgrupper. Att det skiljer sig mellan klasserna beror mycket på 

klassläraren och klimatet i klassrummet menar samtliga lärare.  

Därutöver bedömer jag att en av de intervjuade lärarna har ett mer lärarcentrerat kommunikativt 

synsätt, än de övriga, medan en annan har ett mer elevcentrerat kommunikativt synsätt. Den 

lärare som anses ha ett lärarcentrerat synsätt upplevde att läraren hade största ansvaret för att 

driva kommunikationen i undervisningen. Medan läraren med elevcentrerat synsätt betraktade 

att det är eleverna och deras aktivitet som var i fokus. Black (2004) har i sin studie kommit fram 

till att elevcentrerad undervisning gynnar eleverna och höjer kvalitén i lärandet. Det är ingen 

enkel uppgift och det kräver ett kontinuerligt arbete menar Black.  

Vid sammanställning av resultatet framkom även vikten av feedbacken vid arbetet med 

kommunikation i matematikundervisningen. Jennifer lyfter bland annat att genom feedback och 

respons medvetengörs eleven om eventuella missuppfattningar och på så sätt kan dessa fel och 

missuppfattningar korrigeras. Dessutom kan det också handla om att bekräfta elevens egna 

tankar kring uppgiften. Slutligen beskriver Jennifer om att feedback är särskilt viktig i klassrum 

där klimatet inte är lika tillåtande. Hon förklarar att eleverna får hjälp i form av hintar vid 

diskussioner när hon upplever att det behövs, av den anledningen att eleven i fråga inte ska 

känna att man har gjort bort sig. Särskilt viktigt är det med eleverna som inte betraktas ha lika 

hög status menar Jennifer vidare. De eleverna har oftast goda tankar anser hon och det är därför 

viktigt att lyfta dem ytterligare. Inom den sociokulturella traditionen betonas dock vikten av att 

den kunnige inte övertar hela arbetet, det vill säga att läraren inte ger hintar som kan leda till 

svar. Tidigare forskning kring product help, lotsning, och process help har dessutom visat att 

det senare har varit mer lyckat än det andra (Quebec 2013; Pijls & Dekker 2011). Forskarna 

menar att elevernas kommunikativa förmåga gynnas i större grad genom vägledning av process 

help karaktär. Detta påminner om Bruners (1976) scaffolding som ett sätt att nå den närmaste 

proximala utvecklingszonen. Med stöd från en mer kunnig person kan den lärande ledas vidare 

i sin utveckling. Scaffolding innebär således att vägleda den lärande att ta sig vidare i sin 

utveckling utan lotsning. Samtliga intervjuade lärarna beskriver sin roll på olika sätt men de är 

eniga om att de har en central roll i undervisningen.   

Vikten av ett tillåtande klimat 

Vidare lyfter samtliga lärare förutom Christina vikten av ett tillåtande klassrumsklimat vid 

arbetet med kommunikation i matematikundervisningen. Lärarna delar samma syn om vad det 

innebär med ett tillåtande klimat. De nämner bland annat öppenhet och trygghet samt att 

relationerna sinsemellan präglas av ömsesidig respekt för varandra. Ett klassrum utan det 

tillåtande klimat betraktar samtliga lärare som ett hinder för att bedriva en kommunikativ 

matematikundervisning. I de klassrum där det inte är lika tillåtande klimat blir arbetet med 



27 

 

kommunikation svårare uppfattar många av lärarna. Dessutom menar lärarna att diskussionerna 

är av bättre kvalité i de klasser där klassrumsklimatet är mer tillåtande. Liknande resultat har 

visats i flertalet studier (Black 2004; Francisco 2012; Silver & Smith 2002; Stein et al 2008). 

Forskarna skriver att diskussioner upphör så småningom i en otrygg klassrumsmiljö då eleverna 

väljer att inte delge sina idéer och tankar. Därutöver beskriver de intervjuade lärarna att elever, 

i otrygg klassrumsmiljö, inte ifrågasätter sina klasskamraters påståenden utan förlitar sig oftast 

att det som är sagt är sant. Genom att etablera ett tillåtande klimat i klassrummet utvecklar 

eleverna en förmåga att resonera och reflektera över sina egna men även sina klasskamraters 

tankar och lösningar. Ett tillåtande klassrumsklimat innebär dock inte per automatik att 

undervisningen kommer präglas av ett kommunikativt arbetssätt, utan det förutsätter då att 

läraren uppmuntrar till detta. I de observationerna som Pijls och Dekker (2011) genomförde, 

nämndes inget om klimatet utan problemet ansågs ligga på lärarnas förhållningssätt gentemot 

arbetet med kommunikationen. Pijls och Dekker la märke till att lärarna som observerades 

sällan gav något utrymme för samtal och interaktion i undervisningen. Denna insikt stämmer 

inte överens med de fyra lärarna som intervjuades, utan samtliga lärare är positiva till att 

kommunikationen präglar undervisningen.   

Under intervjun nämnde Christina inget om ett tillåtande klassrumsklimat, utan det som hon 

lägger tonvikt på är elevernas uppgifter och placering i klassrummet. Hon förklarar att det är 

viktigt att läraren är medveten om vilka uppgifter som bör användas vid arbetet med 

kommunikation samt vilken påverkan elevers placeringar har. Även Jensen (2012) lyfter 

liknande tankar och skriver om hur kommunikation påverkas beroende på i vilken miljö den 

utspelar sig i. Jensen skriver vidare att beroende på klassrummets form och möblemang kan det 

inbjuda till kommunikation i olika hög grad. Han refererar till Hall (1969) som genomförde en 

jämförande undersökning mellan olika klassrum med olika möblemang. Hall kom fram till att 

klassrum där bänkar är uppställda emot varandra uppmuntrar till kommunikation i större grad 

än i det traditionella klassrum, med raka bänkrader. Detta beror på att individerna har en 

möjlighet att se på varandra menar Hall. I Christinas fall handlar det dock mer om att variera 

elevernas platser för att eleverna ska få möjlighet att arbeta och samtala med olika individer.  

Svårigheter respektive möjligheter vid arbetet med kommunikation i 
matematikundervisningen 

Lärarna i studien är ense om att det finns både svårigheter och möjligheter vid arbetet med 

kommunikation i matematikundervisningen. Christina nämner bland annat att vissa elever intar 

en mer passiv roll än andra men det hon anser vara den största svårigheten vid arbetet med 

kommunikation är tiden. Tidspress var även väldigt vanligt förekommande hos de lärarna som 

deltog i Blacks (2004) undersökningen. Resultat från Blacks undersökning visade att flera lärare 

upplevde enorm tidspress vid arbetet med kommunikation i matematikundervisningen. Lärarna 

i hennes studie valde oftast att avsluta helklassdiskussioner för att ägna sig åt enskilt arbete. 

Liksom Christina, bedömer jag att lärarna i Blacks studie är mycket måna om att följa alla delar 

som lyfts i läroplanen. Av den anledningen kan de uppleva en tidspress att hinna med allt. 

De övriga intervjuade lärarna lägger tonvikt på klimatet som problematik vid arbetet med 

kommunikation i matematikundervisningen. Linda förklarar bland annat att det kan skilja 

mellan hennes två grupper vid arbetet med den kommunikativa förmågan. I den ena gruppen 

upplever hon inte alls lika mycket problem vilket kan bero på att klimatet i den gruppen är mer 

tillåtande än den andra. I en miljö, utan ett tillåtande klimat, hämmas många elever att uttrycka 

sina tankar och åsikter. Detta kan i sin tur leda till passivitet menar några lärare. I sådan miljö 

är det av stor vikt att lärare är medveten om olika strategier för att utveckla den kommunikativa 
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förmågan samt ett mer tillåtande klimat. Det är genom kontinuerlig scaffolding och modellering 

som man på bästa sätt utvecklar elevers kommunikativa förmåga menar Mercer och Sams 

(2006). McCrone (2005) lägger dessutom tonvikt på att lärare aktivt granskar och utvärderar 

den egna undervisningen för att sträva efter att utveckla i sin roll.  

Slutligen är samtliga lärare i studien eniga om de möjligheter som förekommer vid arbetet med 

kommunikation i matematikundervisningen. Gemensamt för lärarna är att de anser att eleverna 

lär sig av varandra genom interaktion och samtal. Detta stämmer i enlighet med Vygotskys 

(1978) syn på lärande, nämligen att lärande sker genom interaktion mellan individer. Språket 

blir således centralt, då det är genom kommunikation som individer uttrycker sina tankar. Flera 

forskare har även påvisat möjligheter vid arbetet med kommunikation i 

matematikundervisningen (Ahlström et al 2011; Alexandersson 2009; Black 2004; Francisco 

2012; McCrone 2005; Pijls & Dekker 2011). Elever tar en mer reflekterande inställning genom 

diskussion och samtal. Det leder i sin tur att eleverna utvecklar en trygghet i att delta i djupare 

matematiska samtal. Slutligen utvecklas elevers förmåga att argumentera. Det finns många 

vinster i arbetet med kommunikation i undervisningen, därför rekommenderar flera författare 

att en ökning av muntlighet i matematikundervisningen bör ske (Malmer 2006; McCrone 2005).  

Metoddiskussion 

Med tanke på studiens syfte, att få en djupare förståelse på lärares tankar kring 

kommunikationen i matematikundervisningen så var det givet att använda semistrukturerade 

intervjuer som metodval. Genom att intervjua lärarna kunde jag erhålla personliga tankar och 

därmed få en djupare förståelse, vilket ett kvantitativt metodval inte hade gett mig. Till en början 

var tanken att intervjua fem lärare, men efter fyra intervjuer ansåg jag nå mättnadspunkten. 

Samtliga respondenter svarade relativt lika på frågorna och jag ansåg därför att fler intervjuer 

inte skulle tillföra med ny kunskap.  

Jag hade endast ett urvalskriterium, vilket var att respondenten skulle vara verksam 

matematiklärare i årskurs 4-6 samt undervisar eller har undervisat i matematik. Samtliga 

intervjuer tog plats på respektive lärares arbetsplatser, i små grupprum, för att ge en känsla av 

trygghet vid intervjun. Bryman (2011) skriver vidare vikten av att genomföra intervjun i en 

ostörd och lugn miljö för att inte påverka intervjun samt en eventuell inspelnings kvalité. 

Dessutom ska respondenten inte uppleva någon oro över att någon ska höra vad som sägs under 

intervjun (2011). Inför intervjuerna fick respondenterna inte ta del av intervjuguiden, det vill 

säga frågorna, med anledningen till att förhindra att de skulle anpassa sina svar. Det är dock 

möjligt att i förväg låta respondenter ta del av intervjuguiden för att på så sätt ge dem möjlighet 

att reflektera över frågorna och därmed ge mer detaljerade svar vid intervjun. Jag är medveten 

om att det data som har erhållits är endast respondenternas uppfattningar. Många lärare kan 

uppfatta att de arbetar mer med kommunikativ matematikundervisning än vad de egentligen 

gör i verkligheten. Det vore därför fördelaktigt om observationer hade genomförts som 

komplement. Observationerna hade dessutom bidragit till att öka studiens tillförlitlighet, 

eftersom att det hade gett utrymme för en jämförelse med lärarnas tankar kring arbetet, med 

kommunikation, och hur de faktisk arbetar.  

Samtliga intervjuer spelades in, med respondenternas godkännande, vilket underlättade den 

efterföljda transkriberingen och analysen av resultatet. Med hjälp av inspelningarna kunde jag 

enkelt gå tillbaka till lärarnas svar för att säkerställa att ingen relevant information faller bort. 

Därutöver genererar de inspelade intervjuerna en högra grad av tillförlitlighet i enlighet med 

Bryman (2011). Därutöver analyserades respondenternas svar upprepande gånger för att se 
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huruvida de styrker varandra och på så sätt ge studien en högre grad av trovärdighet. 

Denscombe (2016) lyfter vidare att ett annat sätt att kontrollera resultatets trovärdighet är att 

verifiera om respondenternas utlåtanden stämmer överens med vad som framkommer under 

sammanställningen. Även detta är möjligt genom att lyssna på de inspelade intervjuerna och på 

så sätt undvika eventuella feltolkningar. Undersökningen har genomförts med fyra respondenter 

och därmed är frågan om dess överförbarhet inte aktuell, det vill säga att några generaliseringar 

inte är möjliga. Resultatet som har framkommit kan därför inte gälla för alla lärare som grupp, 

utan studien baseras på de tankar och erfarenheter från de fyra intervjuade lärarna. Slutligen har 

jag haft en kontinuerlig kontakt med min handledare under hela arbetets gång. Handledaren har 

bland annat granskat missivbrevet och intervjuguidens relevans samt huruvida syftet och 

forskningsfrågan har tagits i beaktning. Dessa delar är väsentliga för att studiens pålitlighet ska 

uppnås i hög grad beskriver Bryman. 

Didaktiska konsekvenser 

Utifrån studiens resultat och tidigare forskning kring kommunikation i 

matematikundervisningen har jag kunnat dra följande slutsatser. 

Tidigare forskning visar att kommunikation i matematikundervisningen gynnar elevers 

matematiska kunskaper samt kommunikativa förmåga. Trots att tidigare granskningar av både 

Matematikdelegationen (2004) och Skolinspektionen (2009) har visat att tyst räkning och 

lärarledda genomgångar dominerar i dagens matematikundervisning, visar studiens resultat att 

många lärare idag frångår alltmer från den traditionella matematikundervisningen. Studiens 

resultat visar att många lärare idag är medvetna om den positiva vinsten av 

matematikundervisning som präglas av kommunikation. Detta framkommer i samtliga 

intervjuade lärarnas beskrivningar, som visar en strävan för en mer kommunikativ 

matematikundervisning. Det sociala samspelet betonas bland lärarna vilket liknar den 

sociokulturella traditionens syn på samspel och lärande. Lärarnas tankar och resonemang kring 

kommunikation anses dessutom stämma överens med samtliga texter som har tagits del av. 

Genom kommunikation och samtal utvecklar elever viktiga förmågor som bland annat att 

resonera och argumentera samt tar en mer reflekterande inställning. Matematikundervisningen 

bör därmed ge mer utrymme för mer muntlighet.  

För att arbetet med kommunikation i matematikundervisningen ska bli möjligt finns det många 

aspekter som ska tas i beaktning. Flera forskare är eniga om att ett tillåtande klassrumsklimat 

är av störst vikt vid en kommunikativ matematikundervisning. Detta stämmer även överens 

med lärarnas uttalanden. Ett klassrum utan ett tillåtande klimat är ett stort hinder som lärare 

möter i verksamheten. Det finns inga färdiga riktlinjer för hur man bäst skapar ett tillåtande 

klimat då det finns så många olika aspekter att ta hänsyn till. Det man bör ha i åtanke är att detta 

arbete är omfattande och kräver därmed att tid avsätts till det. Därutöver är det enormt viktigt 

att kontinuerligt utvärdera och granska den egna undervisningen i strävan till att utveckla i sin 

yrkesroll. I undersökningen deltog fyra lärare och därmed är några generaliseringar inte 

möjliga. Studien ger dock en inblick över ett område som är en viktig del i min framtida roll. 

Min förhoppning är att det ska hjälpa mig men även andra som är verksamma i skolan.  
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TACK 

Jag vill tacka samtliga lärare som deltog i studien. Ert deltagande har inneburit oerhört mycket 

vid genomförandet av denna studie. Jag vill även tacka Anita Varga som har gett mig värdefull 

handledning samt vägledning under hela arbetets gång.  
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BILAGA 1 – missivbrev   
 

Hej! 

 

Mitt namn är Patrick Olimpo och jag läser för närvarande min sista termin i 

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i 

Borås. Jag skriver nu en magisteruppsats med syfte att undersöka matematiklärares tankar kring 

arbetet med kommunikation i matematikundervisningen.  

 

Jag har fördjupat mig i relevant litteratur och tidigare forskning kring det aktuella ämnet, men 

har också för avsikt att ta hjälp av verksamma matematiklärare genom intervjuer. Därmed vill 

jag intervjua dig som har kunskaper och erfarenheter som är värdefulla för min studie. Min 

förhoppning är att du kan delta i undersökningen som beräknas att ta cirka 30 minuter. 

 

I min studie kommer jag att ta hänsyn till de svenska forskningsetiska principerna som bland 

annat innebär att ert deltagande är frivilligt. Utöver det så kommer ditt deltagande att behandlas 

konfidentiellt vilket innebär med andra ord att jag inte kommer använda mig av riktiga namn 

på varken personer eller skolor i arbetet. Ni har även möjlighet att avbryta ert deltagande när 

som helst under arbetets gång. Slutligen kommer resultatet enbart användas i 

forskningsändamål. 

 

Jag vill tacka på förhand för er hjälp och medverkan i studien. Om ni har några frågor eller 

funderingar är ni välkomna att kontakta mig. 

 

Jag ser fram emot vårt möte!  

 

Vänliga hälsningar 

Patrick Olimpo s123366@student.hb.se 

 

  



 

 

BILAGA 2 – intervjuguide  
 
Semi-strukturerad intervju – frågorna i kursiv stil är 
eventuella följdfrågor! 
 
Inledningsfrågor 

 

 Hur länge har du undervisat i matematik? 

 Upplever du att matematikundervisningen är mer traditionell eller icke traditionell? På 

vilket sätt? 

 Kan du beskriva hur en typisk matematiklektion ser ut? Hur kommer det sig? Kan du 

berätta om en matematiklektion där du blev riktigt nöjd? 

 

 

Syftesfrågor 

 Vad innebär kommunikation i matematikundervisningen för dig? Hur ser du på 

kommunikation respektive interaktion i matematikundervisningen? Tycker du att det 

är viktigt? Hur ser kommunikationen ut i din undervisning? Är det främst lärare-elev, 

lärare-helklass eller elev-elev? När tar eleverna initiativ till kommunikation? Vem 

ställer frågor i klassrummet och vem besvarar dessa? Kan du ge exempel?  

 

 Kan du beskriva hur du arbetar med kommunikation i matematikundervisningen? Hur 

lägger du upp arbetet med kommunikation? Anser du att den aktuella läroboken ger 

förutsättning till ditt arbete med kommunikation i undervisningen? (Om inte) Hur 

kompletterar du det i undervisningen? Upplever du att det finns utrymme för 

diskussioner i matematikundervisningen? Varför inte?   

 

 Vad anser du är viktigt för att en kommunikativ matematikundervisning ska fungera? 

 

 Vad anser du är lärarens roll vid arbetet med kommunikation i 

matematikundervisningen?  

 

 Vilka svårigheter har du mött (kan uppstå) i ditt arbete med kommunikation i 

undervisningen? Beror det på utformningen eller annat? Varför? 

 

 Vilka ”möjligheter” har du mött i ditt arbete med kommunikation i undervisningen? 

Hur kommer det sig tror du? 

 

 Anser du att dina tankar kring arbetet med kommunikation i undervisningen stämmer 

överens i förhållande till hur du faktiskt arbetar i din undervisning? Kan du förklara? 
 

 Har du något du vill tillägga eller ta bort?  
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