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Sammanfattning 

Denna studie handlar om hur lärare i grundskolan ser på uppdraget att utveckla elevers 
kommunikativa förmåga i matematik. Undersökningen behandlar vad lärare anser att 
kommunikation är, vilka arbetssätt och metoder de väljer för att utveckla elevernas förmåga 
att kommunicera matematik, vilka svårigheter de upplever med uppdraget och hur lärarna 
upplevt att Matematiklyftet har påverkat deras undervisning.  

Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar om arbetet med att utveckla 
elevers kommunikativa förmåga i matematik. Fokus ligger på hur lärare inom grundskolans 
årskurs 1-3 beskriver och uppfattar sin praktik och hur de integrerar kommunikation i sin 
undervisning. 

Undersökningen är genomförd med kvalitativa intervjuer som gjorts med tre lärare som alla 
undervisar i matematik och som har gått Matematiklyftets alla moduler. Resultatet av 
undersökningen delades sedan upp och analyserades genom en fenomenografisk ansats och en 
innehållsanalys.  

I studien framkommer det att lärare har lite olika uppfattning om vad kommunikation är 
och vad det innefattar. Alla lärarna i undersökningen anser att det innefattar det verbala 
men det blir tydligt att de lärare som arbetar mer kommunikativt har en bredare syn på vad 
det innebär, att det är mer än att bara prata matematik. Resultatet visar även att det finns 
två uppfattningar gällande kommunikationens betydelse i matematiken. Trots att alla 
lärarna förespråkar kommunikation i matematiken så arbetar inte alla lärare på detta vis. 
Därför bli det tydligt att en uppfattning är att kommunikation är viktigt både i teorin och i 
praktiken. Den andra uppfattningen är kommunikation inte är lika viktig eftersom att den 
endast blir ett inslag då tid finns över. Undersökningen visar att lärarna har en mycket 
positiv upplevelse av Matematiklyftet och att det fått lärarna att arbeta mer med elevernas 
kommunikativa förmågan, men även om de tycker att det varit bra ger analysen av 
intervjusvaren en känsla av att det kan vara svårt för lärare att fortsätta likadant efter att 
lyftet avslutas. Det är lätt att återgå till det som man kan eftersom att de kollegiala 
samtalen slutar och tiden inte finns att skapa kommunikativa uppgifter. 
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1. INLEDNING 
Att träna den kommunikativa förmågan har inte alltid varit en självklar del inom 
matematiken och läroplanernas syn på vikten av kommunikation har utvecklats under 
åren. Synen på matematik har gått från att handla om färdigheter till att istället lägga 
fokus på elevernas förmågor. Den kommunikativa förmågan framhålls som viktig i våra 
styrdokument, även inom matematiken då undervisningen i matematik enligt Lgr 11 
(2015a, s.47) 
  

/…/ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra 
matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att 
utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan 
användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska 
sammanhang. 

Lgr 11 betonar att kommunikation har en central plats i matematikundervisningen.  Min 
upplevelse är att det fortfarande går att se klasser där eleverna till stor del arbetar enskilt 
i matematikböcker. Med anledning av min framtida yrkesroll och detta uppdrag blir det 
därför vara intressant att undersöka hur lärare ser på och tar hänsyn till dessa mål och 
lägger upp undervisningen. Jag vill se hur lärare planerar för en undervisning som inte 
bara gör att eleverna är delaktiga under genomgångar och samtal som läraren leder, utan 
att de även ges möjlighet att lära i samspel med varandra genom att diskutera, resonera 
och lösa problem gemensamt.  

Den internationella undersökningen PISA, som görs var tredje år, visade år 2012 på 
alarmerande resultat. De svenska elevernas resultat i matematik hade sjunkit drastiskt 
sedan 2003 och Sverige var det land där resultatet försämrats mest. Hela 25 av de 34 
deltagande länderna presterar signifikant bättre än Sverige i matematik och alla de 
skandinaviska länderna presterar signifikant bättre än Sverige i samtliga 
kunskapsområden (Skolverket, 2013). Som insats för att öka elevernas måluppfyllelse i 
matematik och för att stärka kvaliteten i undervisningen utvecklades en 
kompetensutveckling för lärare. Kompetensutvecklingsmodellen heter Matematiklyftet 
och bygger på kollegialt lärande. Insatsen är den största som gjorts i ett enskilt 
skolämne någonsin i Sverige. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering kommer 
under 2016 att sammanställa en utvärdering av Matematiklyftets effekter på elevers 
måluppfyllelse i matematik, framförallt genom att granska resultat på de nationella 
proven. Utvärderingen kommer också att belysa om och hur Matematiklyftet förändrat 
matematiklärares arbetssätt och undervisningens utformning. Jag är intresserad av 
lärarnas uppfattningar av matematiklyftet, upplever lärarna att det har hjälpt och 
inspirerat dem att utveckla sin undervisning? 
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2. SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar om arbetet med att 
utveckla elevers kommunikativa förmåga i matematik. Fokus ligger på hur lärare inom 
grundskolans årskurs 1-3 beskriver och uppfattar sin praktik och hur de integrerar 
kommunikation i sin matematikundervisning.  
      
Syftet har konkretiserats i följande frågeställningar: 
 - Vad innefattas i den kommunikativa förmågan enligt matematiklärare? 
 - Vilka metoder och arbetssätt används för utvecklandet av elevernas  
 kommunikativa förmåga?  
 - Har matematiklyftet påverkat undervisningen? 

2.1. Begreppsdefinitioner 
Kommunikationen kan vara verbal och icke-verbal. Dessa uttryck brukar förenklas med 
att säga att icke-verbal kommunikation är allt (ex. gester, miner och text) förutom det 
talade språket. Dock kan teckenspråk vara svårt att placera in eftersom det är ett verbalt 
kommunikationssätt även om de inte använder rösten (Høines, 2000, s.14). I 
Skolverkets (2011, s.11) kommentarmaterial till kursplanen i matematik beskrivs 
skillnaderna mellan den kommunikativa förmågan och resonemangs förmågan som 
båda nämns i studien. Där förklaras att  

kommunicera innebär i sammanhanget att utbyta information med andra om 
matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika ut 
trycksformer. I undervisningen får eleverna möjlighet att utveckla ett alltmer precist 
matematiskt språk, för att därigenom kunna anpassa sina samtal och redogörelser 
till olika mottagare eller ändamål (Skolverket, 2011, s.11). 

Resonemang beskrivs som en aspekt av matematikens kommunikativa karaktär. Det 
handlar om att eleverna får möjlighet att föra matematiska resonemang så att de kan  
resonera sig fram till olika lösningar med hjälp av både informella och formella 
matematiska argument. Att föra resonemang gör att eleverna lättare kan motivera olika 
val och slutsatser i nya situationer, till exempel val av räknesätt (Skolverket, 2011, s.11). 

2.1.1. Kommunikation 
Matematisk kommunikation innebär att både innehållet och sättet att samtala ska vara 
matematiskt. Jag kommer i studien fokusera på hur lärare arbetar med verbal 
kommunikation i matematikundervisningen för att utveckla elevers kommunikativa 
förmåga.   

3. BAKGRUND 
För att ge läsaren en inblick i och helhetssyn över kommunikation inom matematik 
innehåller bakgrunden underrubriker som behandlar kommunikationens betydelse i 
matematikundervisningen, skolans uppdrag kring utvecklandet av elevers 
kommunikativa förmåga, en beskrivning av vad matematikens språk innefattar och 
innebär, lärarens roll för att ge eleverna de rätta förutsättningarna, information om 
matematiklyftet och om modulen språk i matematik samt olika arbetssätt i matematik. 

�2



3.1. Kommunikationens betydelse i matematikundervisningen 
Denna studie handlar om kommunikationens betydelse för elevers utveckling av 
matematiska kunskaper, både för att eleverna ska kunna tillägna sig matematiska 
kunskaper men också för att utveckla ett matematiskt språk som de har användning av i 
vardagen och i sin fortsatta utbildning. Nedan redovisas forskning som redan på 1990-
talet uppmärksammade kommunikationens betydelse, i en tid där matematikboken var 
dominerande i matematikundervisningen och då flera ansåg att språket inte alls var 
väsentligt i ämnet. Silver & Smith (2015, s.1) beskriver att flera rapporter från 
vetenskapliga institutioner verkar för en reformering av vår matematikundervisning. I 
dessa rapporter som kom 1991 betonas en ny innebörd av begreppet 
matematikkunnande än vad som tidigare formulerats. De betonar områden som 
resonemang, problemlösning, begreppsförståelse och kommunikation, vilket är en 
omorientering från hur man traditionellt undervisat i och lärt in matematik.  

Høines (2000, s.34) skriver att vuxna och lärare tidigt lägger stor vikt vid barnens språk. 
Lärare har sedan länge betraktat det som en av sina främsta uppgifter, att ge barnen ett 
nyanserat och korrekt språk. I och med detta ställer lärare krav på eleverna, de 
korrigerar och rättar dem. Detta tillrättaläggande kan ofta bidra till att fokus förflyttas 
från innehållet i det de säger till själva uttrycket, vilket i sin tur resulterar i osäkra och 
hämmade elever som inte vågar använda sitt språk fritt. Lärare måste få en ökad 
medvetenhet kring sitt sätt att ge eleverna respons och vid vilka tillfällen vikten endast 
bör ligga på innehållet och när fokus kan hamna på det grammatiska (Høines, 2000, s.
34). Sterner (2000, ss.215-216) förklarar vikten av att vi lärare låter elevernas tankar, 
idéer och språkliga förmåga styra matematikundervisningen. Detta efter att han själv 
fick insikten om att språk och matematikinlärning går hand i hand. Genom att låta 
språket vara en grund för matematikundervisningen upptäckte han att eleverna fick en 
ökad förståelse för att matematik finns överallt omkring oss och att det är en del av vår 
kultur. Detta är även något som Tinungki (2015, s.27) också betonar i sin studie om en 
modell för kooperativt lärande. Hon anser att kommunikation bör vara en självklar del i 
matematikundervisningen och menar att; 

”the mathematics communication ability is very important for the students so that they 
can solve mathematics problems by using good reasoning, illustrate the mathematics 
ideas into a mathematics model, and then connect the process into various 
mathematical concepts, into everyday life context, as well as into the other 
disciplines”.  

Ahlberg (2000, s.33) menar att alla elever bör få tillfälle att upptäcka att man lär av 
varandra. Hon beskriver att elevernas förhållningssätt till matematiken påverkas positivt 
om de får ta del av hur kamrater har löst olika uppgifter. Det kan skapa en trygghet och 
ett ökat självförtroende hos eleverna om de ges möjlighet att se att kamraterna upplever 
samma svårigheter som de själva. Att reda ut och lösa ett problem är sällan lika 
avskräckande i grupp som om eleven ska göra det på egen hand. Något som skulle 
kunna upplevas som personligt hotfullt kan i grupp bli till en spännande utmaning där 
man vågar pröva nya sätt och osäkra idéer. 
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Matematiklyftet (Skolverket, 2016a) betonar vikten av kommunikation och interaktion i 
flera av sina kursmoduler. På Matematiklyftets hemsida beskrivs några av de aspekter 
som gör att språket är betydande i matematiken även i ett språkutvecklande perspektiv 
såväl som ur ett kunskapsutvecklande perspektiv. De beskriver att alla ämnen i skolan 
har olika språkkulturer och att eleverna bör få ta del av alla dessa språktyper. 
Matematiken har en speciell språkkultur som är annorlunda än vad eleverna är vana vid. 
Samtidigt är det matematiska språket något eleverna kan och ska tillämpa i vardagliga 
situationer. Genom att göra kommunikationen central i matematikundervisningen ges 
eleverna möjlighet att utveckla sin metakognition då de får reflektera över sina 
lösningar och över sitt eget tänkande. Det är genom språket eleverna kan visa läraren 
sina kunskaper som denne sedan ska bedöma och det är även genom språket eleverna 
kan visa läraren vad de inte har förstått så att denne kan hjälpa eleven vidare (Riesbeck, 
2015). 

3.2. Skolans uppdrag 
Eftersom att undersökningens syfte är att ta reda lärares uppfattningar om arbetet med 
att utveckla elevers kommunikativa förmåga i matematik kommer denna del lyfta vad 
läroplanen säger just detta och hur det beskrivs som ett av lärares uppdrag.  

Sundström, Thunberg och Vennberg (2014, s.27) skriver att matematiken sedan långt 
tillbaks i historien ansetts vara skolans tystaste ämne. Många har upplevelser om 
matematiken som ett ämne där elever sitter tysta och räknar i sina böcker på egen hand 
och där lärarens uppgift är att gå runt och hjälpa de elever som räcker upp sina händer.  
Detta går tydligt att se genom Läroplan för grundskolan 80 (1980, ss.98-107) som i 
matematikämnets syfte och centrala innehåll inte betonar kommunikation eller 
interaktion. Det står beskrivet att eleverna ska få arbeta med problemlösning, men inte 
nödvändigtvis i samspel med varandra. Det enda tillfället läroplanen nämner samtalet 
som en del i matematikundervisningen är under delen sannolikhet och statistik där det 
föreslås att grupparbete kan vara en lämplig arbetsform inom detta område. Även i 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 
(1994, ss.9-13) nämns inte vikten av kommunikation i matematikämnet. Däremot 
beskrivs det allmänt att eleverna ska lära sig att utforska, lära och arbeta både 
självständigt och tillsammans med andra samt att de ska få stöd i sin språk- och 
kommunikationsutveckling. Eleverna ska alltså ges möjlighet att arbeta tillsammans 
med andra. Det beskrivs att undervisningen ska syfta till att eleverna behärskar 
grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet. Flertalet 
gånger betonas vikten av att kunna arbeta självständigt och att eleverna  successivt ska 
få fler och större självständiga uppgifter (Lpo 94, s.12).  

Bergius och Emanuelsson (2000, s.145) beskriver att den nationella undersökningen 
som gjordes 1998 över den svenska matematikundervisningen visade att arbetsformer 
som isolerad färdighetsträning i tysta läromiljöer fortfarande var dominerande i den 
svenska skolan.  Men 2011 kom en ny läroplan som tydligt betonar vad skolans uppdrag 
i matematik är och att språket och den kommunikativa förmågan är en viktig del av 
uppdraget. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2015a, 
s.9) står det att ”språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade” och att 
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skolans uppdrag är att ge eleverna rika möjligheter att samtala så att varje elev får 
utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed skapa en tilltro till sin språkliga 
förmåga. 

Enligt grundskolans läroplan för matematik ska undervisningen syfta till att eleverna 
utvecklar intresse för matematiken (Lgr 11, 2015a, s.47). Ett sätt att göra 
matematikämnet lustfyllt kan vara genom att eleverna lär i interaktion med varandra och 
styrdokumenten beskriver att eleverna ska ges möjlighet att lära i samspel med andra 
(Lgr 11, 2015a, ss.9-10). Eleverna ska genom undervisningen i matematik också ges 
möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur de kan 
använda dessa för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska 
sammanhang. Eleverna ska även genom undervisningen ges möjlighet att utveckla 
tilltro till sin förmåga att använda matematiken i olika sammanhang samt utveckla sin 
förmåga att föra matematiska resonemang och argumentera logiskt. (Lgr 11, 2015a, s.
47).  

3.3. Matematikens språk 
 Sterner (2000, s.216) beskriver att eleverna behöver ges möjlighet att utveckla sitt 

abstrakta tänkande och att de genom en språkinriktad matematikundervisning kan få en 
ökad förståelse för matematikens ord och begrepp. En del som gör kommunikationen i 
matematik speciell är det språk som är specifikt för matematiken. Det är viktigt att 
eleverna tillägnar sig det matematiska språket för att kunna kommunicera om 
matematiken i såväl vardagliga som matematiska sammanhang. I Matematiklyftet 
(Skolverket, 2016d) beskrivs det att matematikspråket innehåller primärt fyra olika 
delar: matematisk symbolisk notation (likhetstecken, plus och minustecken), talat språk, 
skrivet språk samt grafer och visuella uttryck. Gemensamt skapar dessa delar förståelse. 
Matematikspråket innefattar olika sorters begrepp som är ämnesspecifika, såsom 
signalord (som exempelvis färre än och dela på som hjälper eleverna att ta reda på 
vilket räknesätt de kan använda), vardagsord (som exempelvis plasthink eller 
tillbringare), formella ord (som exempelvis addition, diagram och tabell) och ord med 
flera betydelser (som exempelvis rymmer, rot, volym och bråk) (Skolverket, 2016d, 
Matematiklyftet). 

Sundström, Thunberg och Vennberg (2014, ss.83-86) beskriver att det finns många 
svårigheter i matematikspråket. Till exempel kan sammansatta ord som innehåller flera 
ord vars betydelser för sig motsäger varann skapa problem i elevers förståelse för det 
sammansatta ordets betydelse. Detta handlar oftast om vardagliga begrepp såsom inuti 
och utanför. In-ut-i kan uppfattas som konstigt av eleverna eftersom det innehåller både 
”inne i” något och ”ute” vilket inte kan tyckas gå ihop. En annan del som innebär 
svårigheter för eleverna är att många av orden har dubbel betydelse. Denna typ av ord 
kan ofta vara förvirrande för elever med svenska som andraspråk och det är viktigt som 
lärare att tydligt lyfta dessa ordens skilda betydelser. Nedan listas några av de ord som 
finns i både matematik- och vardagsspråket (de Ron, 2015):  

 Matematikspråk    Vardagsspråk 
 rymmer    flyr 
 rot     hårrot, växtrot 
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 volym    hårvolym, ljudvolym 
 bråk     konflikt 
 tal     hålla ett tal 
 udda    konstiga 

Det är inte ovanligt att dessa svåra ord undviks i undervisningen för att de kan tyckas 
krångliga för eleverna och Sundström, Thunberg och Vennberg (2014, s.86) beskriver 
att dessa ord inte bör undvikas utan att undervisningen ska organiseras så att 
matematikens speciella ord blir en naturlig del av undervisningen och av 
kommunikationen. Orden behöver medieras på många olika sätt för att eleven ska 
tillägna sig dess betydelse. Vanligtvis förklarar läraren först ordets betydelse för 
eleverna och använder det på flera olika sätt så att eleven får en känsla för ordets 
omfattning. Ett annat sätt kan vara att en annan elev förklarar ordets betydelse och 
använder begreppet i sammanhang så att betydelsen framkommer. Sedan är det också 
viktigt att eleven själv får hjälp att använda begreppet i olika situationer, så att eleven 
själv får se hur ordet kan användas och vad det betyder. Det kan även vara fördelaktigt, 
framförallt för elever med svenska som andraspråk, att det finns kort tillgängliga med 
begrepp, bilder och symboler som visar på ords betydelse (Sundström, Thunberg och 
Vennberg, 2014, ss.86-87). 

3.4. Elever med svenska som andraspråk  
Sundström, Thunberg & Vennberg (2014, s.12) är lärare som utvecklat sin undervisning  
så att eleverna får tillägna sig ett matematiskt språk genom att låta språket vara det 
centrala i undervisningen. De beskriver att en fråga som ofta väcks då man talar om 
kommunikation i matematiken är de svårigheter som uppstår för elever med svenska 
som andraspråk. Tecken och symboler som finns inom matematiken är ofta universella 
så att dessa elever har en förståelse för hur vi räknar och klarar av matematikuppgifter 
som är i form av tal utan text. Det kan därför tyckas att en matematikundervisning som 
bygger på kommunikation och samtal begränsar och hindrar dessa elever från att visa 
vad de kan. Istället kan denna typ av undervisning vara det motsatta, en stor möjlighet 
för dessa elever. Ord och begrepp som finns i matematiken är svåra för elever med såväl 
svenska som första som andraspråk. Att tydligt lyfta och förklara denna typ av begrepp 
hjälper alltså både elever med svenska som modersmål och flerspråkiga elever eftersom 
förståelsen står i fokus för undervisningen. En undervisning som bygger på tydlig 
begreppsförståelse blir mer inkluderande och explicit för elever med svenska som 
andraspråk. Det är en möjlighet för eleverna att utveckla sina språkkunskaper och de får 
sambandet mellan det matematiska kunnandet och matematikens språk vilket kommer 
gynna dem i deras fortsatta utveckling i matematik. Även Hajer & Meestringa (2014, ss.
15-16) anser att de språkinriktad ämnesundervisning gynnar alla elever. De menar att 
det är ett sätt att bygga elevernas språkkunskaper till en nivå som krävs för lyckade 
studieresultat och att överbrygga klyftan mellan vardagsspråket och skolspråket. 
Författarna menar att en explicit språkinriktad undervisning gynnar alla elever men 
framförallt andraspråkselever då de ges möjlighet att tillägna sig ett språk som de inte 
hade fått utanför skolan. 
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3.5. Lärarens roll 
Høines (2000, s.15) beskriver att den kommunikation som är mest förekommande i 
klassrum är den då en person talar medan många lyssnar och då är det typiska att läraren 
talar och eleverna är de som lyssnar. Riesbeck (2015, ss.1-2) förklarar dock att 
matematiken har utvecklats historiskt sett från att endast bygga på en 
envägskommunikation där eleverna förväntades vara tysta, till att utvecklas i riktningen 
mot att istället bygga på interaktion där alla är aktiva deltagare. Att undervisningen inte 
bygger på en envägskommunikation är lärarens ansvar och det med anledning av detta 
jag vill intervjua lärare, för att se hur de arbetar för att istället skapa interaktion mellan 
elever. Vad som är önskvärt är en undervisning som har matematisk samtalsgemenskap 
som utgångspunkt. Silver & Smith (2015, s.5) beskriver tredje viktiga aspekter för att 
uppnå och upprätthålla ett sådant arbetssätt. De menar att den första aspekten handlar 
om att kommunikationen och samtal i klassrummet måste ses som centrala i lärarens 
uppgift att undervisa i matematik. Det andra är att uppgifterna eleverna får är givande 
och utgör en grund för och möjlighet till innehållsrika matematiska konversationer. Det 
sista är att läraren bör övervaka elevernas samtal och agera för att på ett lämpligt vis 
främja diskussioner som kan stödja elevernas lärande och utveckling.  

Läraren är viktig för att skapa en god miljö som uppmuntrar till kommunikation, att 
eleverna ges samtalsutrymme i undervisningen och att läraren ger eleverna guidning och 
stöttning i sina samtal och resonemang. Silver och Smith (2015, ss.2-6) beskriver 
lärarens samtalsroll och vad som krävs utav läraren. Framförallt måste läraren ge 
eleverna uppgifter och frågor som engagerar, väcker och utmanar elevernas tankar. 
Läraren ska uppmuntra eleverna att klargöra och motivera sina idéer samt lyssna noga 
till varje elevs idéer för att uppmärksamma och stötta eleverna i deras resonemang. 
Läraren behöver också veta hur varje elev bör uppmuntras att delta samt kunna avgöra 
när eleverna behöver stöttning och när de kan få brottas med en svårighet på egen hand. 
För att kommunikationen i klassrummet överhuvudtaget ska fungera krävs det att 
läraren etablerar klassrumsnormer för hur samtalen ska gå till så att eleverna möter 
varandras tankar och idéer på ett respektfullt sätt.  

3.5.1. Lärarens sätt att ställa frågor i undervisningen  
Riesbeck (2015, ss.1-2) beskriver att matematikundervisningen förändrades under 80-
talet och då blev mer inriktad mot vardagsföreteelser vilket också resulterade i en 
berikad samtalskultur i klassrummet, eftersom eleverna lättare kan relatera till 
v a r d a g s f ö r e t e e l s e r . U n d e r 9 0 - t a l e t p å b ö r j a d e s f o r s k n i n g k r i n g 
klassrumskommunikationen som ett fenomen för lärande i matematik och Riesbeck 
(2015, ss.1-2) skriver om en studie som kom år 1992 som gjordes av Stevenson och 
Stigler. Studien visade hur lärarens frågor påverkade elevernas sätt att kommunicera och 
reflektera i USA och Japan. Det framkom då att det var olika typer av frågor som 
lärarna ställde; bestämningsfrågor, beräkningsfrågor, förklaringsfrågor, kontroll- och 
uppföljningsfrågor. Bestämningsfrågor är den typ av frågor som har ett rätt eller fel 
svar, ex: ”vad är det här för figur” varpå eleven förväntas svara kvadrat. 
Beräkningsfrågor är oftast frågor där eleven bara ska fylla i svaret, ex: ”Hur lång är 
bredden?” varpå eleven ska svara med antalet cm. Även denna typen av frågor har ett 
uppenbart rätt eller fel och lämnar inte utrymme för samtal eller olika lösningar. 
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Förklaringsfrågor är mer öppna frågor som lämnar utrymme för eleven att förklara och 
resonera, ex: ”hur kom du fram till arean i triangeln?”. Följdfrågor är också sådana som 
väcker diskussion, ex: ”vilka instämmer/instämmer inte i detta lösningsförslaget?” eller 
”vad tänker du på?”. Läraren kan alltså genom sin kommunikation lämna olika mycket 
utrymme för eleverna (Riesbeck, 2015, ss.1-2).  

Olsson (2000, s.180) menar att det behöver ske en förändring i vuxnas bemötande av 
barns tankar, lösningar och frågor. Hon menar att barn som ofta får höra att de har fel 
slutar att tänka själva och istället frågar hur de ska göra. Vi vuxna motarbetar då istället 
barnets tilltro till den egna förmågan. Istället ska vi ändra undervisningen så att frågor vi 
ställer inte har ett rätt eller fel eftersom barn alltid egentligen har rätt. Deras svar är 
riktiga utifrån deras begrepp. Problematiken ligger dock i att deras 
begreppsuppfattningar inte alltid stämmer med det som gäller inom matematiken 
(Olsson, 2000, s.181). Styrdokumenten beskriver tydligt att lärarens uppdrag är att 
organisera och genomföra undervisningen så att eleverna får stöd i sin språk- och 
kommunikationsutveckling. Lärarens uppdrag är också att eleverna ska få pröva på 
olika arbetssätt och arbetsformer (Skolverket, 2015a, ss.14-15). 

3.5.2. Återkoppling och lärarens ansvar för samtalen 
För att undervisningen faktiskt ska bli språkutvecklande krävs det därför att läraren 
tänker till. Att eleverna får diskutera och samtala med varandra betyder inte alltid att 
eleverna befinner sig inom den proximala utvecklingszonen (beskrivs under teoretisk 
utgångspunkt). Sundström, Thunberg och Vennberg (2014, s.52) menar att det krävs att 
läraren bygger på det som eleven redan förstått för att hjälpa eleverna att utvecklas 
vidare och att läraren styr samtalet tillsammans med eleverna för att nå en djupare 
förståelse. Samtalen behöver ha en röd tråd där det är elevens intiativ och frågor som 
driver diskussionen framåt. Varje elev ska uppmuntras av läraren att ta del i 
diskussionen, bekräftas när den gör det och läraren ska stötta eleverna så att samtalet når 
en högre kognitiv nivå. Läraren ska ha ett föredömligt språk och röra sig mellan 
vardags- och ämnesspråk samt ställa följdfrågor för att få eleven att gå vidare i sitt 
resonemang (Sundström, Thunberg och Vennberg, 2014, s.52). Silver & Smith (2015, s.
5) beskriver att lärare under processen mot ett kommunikativt arbetssätt ofta upptäcker 
att eleverna har för vana att svara utan att motivera och förklara sitt svar. Läraren har 
därför ett ansvar att öka elevernas förståelse för att det är tankeprocessen och inte 
nödvändigtvis svaret som räknas. Eleverna behöver hjälp att utveckla sin förmåga att 
förklara och tala om sina lösningsstrategier.  

Jensen (2012, ss.80-84) beskriver att en annan del som är viktig i all kommunikation är 
återkoppling. Den som lyssnar måste visa med gester, ord eller kroppsspråk att denne 
har lyssnat och förstått. I en lärande situation blir återkopplingen väsentlig eftersom att 
den som lär sig något behöver återkoppling på om den har lärt sig rätt och att den inte 
behöver lära om. Återkopplingen kan göra att eleven stärks i sitt lärande och det skapar 
en trygghet då de märker att läraren är aktivt närvarande. En duktig lärare ger inte bara 
positiv eller negativ återkoppling utan specificerar sig genom att tala om på vilket sätt  
något var bra (Jensen, 2012, ss.80-84).  
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3.5.3. Miljön 
Miljön är en viktig faktor för kommunikation. Kommunikation utspelar sig på en fysisk 
plats men också i en social och kulturell miljö och dessa faktorer påverkar hur 
kommunikation går till (Høines, 2000, s.14). Jensen (2013, ss.65-67) lyfter att miljön  
både kan uppmuntra till interaktion och skapa hinder för kommunikation. Under 
århundraden har klassrummen byggts i en rektangulär form där bänkarna är placerade i 
rader riktade mot lärarens kateder i rummets ena kortända. Denna miljö öppnar för ett 
kommunikationsmönster som inte uppmuntrar eleverna att interagera med varandra. 
Två typer av möbleringar som gör det är då man placerar stolar riktade mot varandra, 
exempelvis kring runda bord, och om borden sätts ihop till en ring eller hästsko vilket 
på öppnar för interaktion både mellan elever och lärare. För att ytterligare öka känslan 
av likvärdighet och öppenhet kan man sitta i en ring på golvet där alla kan se varandra, 
elever och lärare (Jensen, 2012, ss.65-67)  

3.6. Arbetssätt i matematik 
Eftersom att studien syftar till att undersöka lärares uppfattningar om arbetet med att 
utveckla elevers kommunikativa förmåga i matematik anser jag att det är relevant att 
lyfta olika arbetssätt i denna del och vad tidigare forskning säger om dem.  

Det kan vara svårt för lärare som länge arbetat med traditionell matematikundervisning 
att förändra sitt arbetssätt för att arbeta mer kommunikativt, framförallt om de inte vet 
hur det gå till. Sundström, Thunberg och Vennberg (2014,  ss.30-36) beskriver hur lärare 
kan skapa en matematikundervisning som bygger på språk genom att arbeta utifrån de 
så kallade Big Five, som är: Analysförmåga, Kommunikativ förmåga, Metakognitiv 
förmåga, Förmåga att hantera information och Begreppslig förmåga. Alla dessa fem 
delar handlar om elevers språk och är viktiga både för elevernas språk- och 
kunskapsutveckling. Sundström, Thunberg och Vennberg (2014, s.31) beskriver att det 
krävs ett språk för att kunna analysera och resonera och för att utveckla det språk som 
krävs för att göra analyser behövs det övning och stöttning. Eleverna behöver arbeta 
med uppgifter i grupp istället för att bara räkna i sin matematikbok som de gjorde 
tidigare. Olsson (2000, s.185) poängterar att det är betydande vad eleverna får för 
uppgifter. Om eleverna ska prata matematik på ett naturligt sätt och ha reflektioner som 
är intressanta och som gör att samtalet flyter på måste de erbjudas spännande uppgifter 
som väcker deras tankeverksamhet och som inte har ett givet svar.  

Läraren fördjupar och utvecklar samtalen genom att ställa kompletterande frågor. 
Tidigare arbetade Sundström, Thunberg och Vennberg (2014, ss.34-35) inte alls med att 
undervisa om matematikens olika begrepp utan förväntade sig att eleverna skulle få 
förståelse genom arbetet i böckerna. Nu arbetar de istället målmedvetet kring att lära 
eleverna olika begrepp och lyfter skillnader mellan vardagsbegrepp och matematikord. 
De arbetar aktivt med att stimulera elevernas språkförmåga genom att skapa situationer 
för samtal. 

3.6.1. Laborationer och problemlösning 
Sundström, Thunberg och Vennberg (2014, ss.42-43) menar att problemlösning och 
laborationer är ett sätt att arbeta språkutvecklande och skapa en lärandegemenskap för 
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elever och lärare. De skriver att laborationer kräver att alla elever deltar och aktivt 
samtalar om matematiska begrepp och redskap, eftersom dessa är nya för eleverna. Vid 
laborationer är det inte enbart individer som lär utan hela gruppen. Sundström, 
Thunberg och Vennberg (2014, s.44) förklarar att ”i en laboration ges eleven en 
uppfattning om det matematiska systemet, men också det matematiska språkets retorik, 
när eleverna förhandlar om olika begrepp och diskuterar olika strategier för 
problemlösning”. Olsson (2000, s.188) beskriver att problemlösning kan vara ”ett medel 
bland flera andra” för att utveckla den sociala kompetensen, språket, det kreativa 
logiska tänkandet, taluppfattningen samt förståelsen för sambanden mellan räknesätten. 
Hon menar också att problemlösning blir ett sätt att uppmärksamma eleverna om 
matematiken i vardagen. 

3.6.2. Traditionell matematikundervisning 
Silver & Smith (2015, ss.1-2) beskriver att den traditionella matematikundervisningen  
som tillämpats i Sverige har ägnat ytterst lite eller ingen uppmärksamhet åt 
kommunikationens betydelse för elevernas förståelse i matematik. Denna sedvanliga 
matematikundervisning har byggt på att läraren förklarar och eleverna förväntas komma 
ihåg. Uppgifterna eleverna har fått har varit genom läroböcker och arbetsblad och har 
varit avsedda att utföras enskilt utan kommunikation med varandra. Denna undervisning 
kännetecknas därför av mängdräkning under tystnad och genom memorering och 
imitation. Silver & Smith (2015, ss.1-2) menar att nutida forskning motsätter sig denna 
typ av undervisning efter att det utvecklats en ökad medvetenhet om matematisk 
aktivitet som en social process där kommunikation och samtal bör vara en väsentlig del 
av matematikundervisningen. De beskriver även att trots att matematiklärare inte 
argumenterar mot att ge berikande uppgifter till eleverna som inbjuder till 
kommunikation har denna typ av uppgifter inte direkt flödat över i den traditionella 
undervisningen. De menar att lärare som är vana vid den traditionella undervisningen 
och dess övningar kan finna det svårt att infoga sådana uppgifter i undervisningen 
(Silver & Smith, 2015, s.8). Silver & Smith (2015, s.15) menar att lärarna därför 
behöver hjälp att få professionell kompetensutveckling för att kunna tillägna sig en 
bredare och mer flexibel kunskap om innehåll och pedagogiska alternativ. De beskriver 
att ett steg i utvecklingen kan vara kollegiala samtal där lärare hjälper varandra i 
utvecklingsprocessen.  

3.7. Matematiklyftet 
PISA är en internationell studie som undersöker femtonåriga elevers kunskaper för att 
se huruvida utbildningssystemet bidrar till att eleverna är rustade att möta framtiden. 
Elevernas förmågor undersöks inom tre kunskapsområden: matematik, naturvetenskap 
och läsförståelse. I undersökningen deltar både OECD-länder och icke OECD-länder 
(Skolverket, Statistik & utvärdering, 2015c). PISA undersökningen, som görs var tredje 
år, visade år 2012 på sjunkande resultat. De svenska elevernas resultat i matematik hade 
sjunkit drastiskt sedan 2003 och Sverige var det land där resultatet försämrats mest. 
Hela 25 av de 34 OECD länderna presterar signifikant bättre än Sverige i matematik 
och alla de skandinaviska länderna presterar signifikant bättre än Sverige i samtliga 
kunskapsområden (Skolverket, 2013).  
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Som insats för att förändra trenden med sjunkande resultat och för att öka elevernas 
måluppfyllelse i matematik utvecklades en kompetensutveckling för lärare. 
Kompetesutvecklingsmodellen heter Matematiklyftet och bygger på kollegialt lärande. 
Insatsen är den största som gjorts i ett enskilt skolämne någonsin i Sverige. 
Matematiklyftet är en kompetensutvecklingsinsats i didaktik för lärare som undervisar i 
matematik. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt 
öka elevernas måluppfyllelse (Skolverket, 2016a). För att se om Matematiklyftet har 
uppnått det som var målet och syftet med insatsen har Institutet för 
arbetsmarknadspolitiks utvärdering som plan att utvärdera Matematiklyftets effekter på 
elevers måluppfyllelse i matematik, framförallt vad gäller resultat på de nationella 
proven. Denna utvärdering kommer även att belysa hur och om Matematiklyftet 
förändrat matematiklärares arbetssätt och undervisningens utformning (Skolverket 
2016c). Kommunikation i matematikundervisningen är en stor del av matematiklyftet 
som vill främja en undervisning som bygger på problemlösning. Alla deras olika 
moduler innehåller delar som belyser resonemang, problemlösning, interaktion och 
laboration arbete. En av modulerna heter Språk i matematik och fokuserar specifikt på 
kommunikation och det matematiska språket (Skolverket, 2016a). 

Matematiklyftet (Skolverket, 2016b) är ett kollegialt lärande som sker (om möjligt) 
genom stöd av utbildade handledare och material på lärportalen för matematik. 
Materialet diskuteras, aktiviteter planeras och prövas därefter i den egna 
undervisningen. Insatsen innehåller åtta olika moduler som i sin tur innehåller åtta olika 
delar. Dessa delar innehåller fyra olika moment som benämns med A,B,C och D. Under 
moment A ska läraren förbereda sig individuellt genom att läsa in sig på materialet 
(exempelvis genom att läsa en artikel eller se en film). Under moment B ges lärarna tid 
för kollegialt arbete där de gemensamt samtalar om materialet för att därefter göra en 
lektionsplanering tillsammans. Planeringen antecknas av läraren i den egna loggboken. 
Därefter ska den planerade lektionen genomföras och detta är moment C. Läraren 
antecknar hur lektionen gick, vad som var bra och vad som går att ändra, i loggboken. 
Moment D är en uppföljning där lärarna gemensamt utvärderar sina lektioner och 
samtalar om hur planeringen gick. Läraren skriver under detta moment egna reflektioner 
i sin loggbok (Skolverket,, 2016b).  

Matematiklyftet (är alltså en rikstäckande insats som över 35 000 lärare deltagit i sedan 
2012 för att utveckla sin kompetens med syftet att få i högre måluppfyllelse i 
matematik. Det är fortfarande oklart om insatsen fått önskat resultat eftersom att 
utvärderingen ännu inte är slutförd (Skolverket, 2016c). Jag vill i min studie se hur 
lärarna upplevt kompetensutvecklingen och om de upplever att det bidragit till en 
förändring av undervisningen och en utveckling av elevernas kommunikativa förmåga. 
Eftersom att Matematiklyftet är en insats som vill främja kommunikationen i 
matematikundervisning anser jag detta relevant att ha med.  

3.8. Sammanfattning av bakgrunden 
Tidigare forskning visar entydigt att kommunikation bör vara en viktig del av 
undervisningen i matematik eftersom det är betydande för förståelsen. Jag har i mitt 
sökande inte lyckats hitta någon som påstår det motsatta. Det framkommer även att 
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läraren förväntas organisera undervisningen för att främja elevers utvecklande av den 
kommunikativa förmågan i matematik. Det finns flera olika sätt att arbeta 
språkutvecklande och med fokus på kommunikation men problemlösning och 
laborationer påpekas specifikt som en god grund för undervisningen. Den tidigare 
forskningen visar även att det finns vissa svårigheter med ett arbetssätt som bygger på 
kommunikation eftersom att eleverna behöver lärarens hjälp och stöttning samt ett gott 
klimat för att kommunikationen så småningom ska bli en naturlig del av 
matematikundervisningen. Bland annat för att lärare ska kunna erbjuda eleverna detta 
har kompetensutvecklingen Matematiklyftet skapats, för att ge lärarna de rätta 
verktygen. Det är fortfarande inte känt om insatsen har fått önskad effekt och uppnått 
det resultat som var tänkt. 

4. TEORETISK RAM 
Den teoretiska utgångspunkten är det sociokulturella perspektivet då min studie syftar 
till att undersöka hur lärare arbetar med att utveckla elevers kommunikativa förmåga i 
matematik. Jag funderar kring hur lärare ser på att arbeta kommunikativt och vilka 
arbetsformer lärare väljer. Kommunikation kan ske på många olika sätt och lärare ges 
inga didaktiska riktlinjer för hur de kan utforma en undervisning som inbjuder till 
kommunikation. Det kan därför vara intressant att se om elever fortfarande arbetar 
elever mycket individuellt i matematiken eller om lärarna planerar för en undervisning 
som bygger på det sociokulturella synsättet om att elever lär i samspel med varandra? 
Lärare som arbetat länge är ofta inarbetade i traditionellt undervisningssätt där läraren 
är den som förmedlar kunskap och jag vill se vilka svårigheter och möjligheter de ser 
med att utveckla elevers kommunikativa förmåga. 

4.1. Det sociokulturella perspektivet 
 Den främsta förgrundsgestalten för det sociokulturella perspektivet anses vara Lev 

Vygotskij. Det sociokulturella perspektivet är en social teori om lärande och utveckling 
som pekar på vikten av interaktion och kommunikation med andra (Säljö, 2012, s.195). 
En del i att kommunicera matematik är att eleverna ges möjlighet att interagera med 
varandra. Fokus i min studie ligger på den muntliga delen av kommunikationen och hur 
eleverna får samtala om matematik med varandra vilket är vad det sociokulturella 
perspektivet förespråkar.  

4.1.1. Den proximala utvecklingszonen 
 Berg (2011, ss.43-45) beskriver att samarbete och imitation är de begrepp som finns 

som grundpelare inom det sociokulturella perspektivet. Detta eftersom Vygotskij menar 
att imitation och samarbete är beroende av varandra och tillsammans skapar 
utvecklingsprocessen. Denna process beskrivs genom den proximala utvecklingszonen. 
Den proximala utvecklingszonen beskriver Vygotskij som den zon där eleven men hjälp 
av mer kompetenta andra kan klara av saker som denne annars inte hade gjort. Ett sätt 
att arbeta inom elevernas proximala utvecklingszon inom matematik kan vara att 
eleverna får arbeta i par eller grupper för att på så vis klara av saker som de inte annars 
hade gjort på egen hand (Berg, 2011, ss.43-45). Berg (2011, s.44) beskriver att det är tre 
faktorer som avgör hur väl eleven lyckas med det den ska göra och dessa är: innehållet, 
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progressionen och stöttningen av en vuxen i den proximala utvecklingszonen. Elevens 
ges stöd och vägledning av läraren genom scaffolding, eller en så kallad 
byggnadsställning så att denne klarar uppgiften. Efter ett tag kommer eleven inte längre 
behöva så mycket stöd och det kan då trappas ner.  Då kan alltså byggnadsställningen 
monteras ner eftersom eleven nu kan utveckla saker av egen förmåga tack vare tidigare 
stöd. Ett exempel på scaffolding inom matematiken kan vara  de frågor som läraren 
ställer till eleven för att hjälpa denne att fördjupa sitt resonemang. Då eleverna ska börja 
att gemensamt ska lösa problem och prata matematik är det viktigt att de får stöttning 
eftersom de då inte är vana vid att samtala om sina lösningar och om hur de tänkt. Efter 
ett tag blir eleverna mer bekväma i samtalen och lärarens stöd kan trappas ner (Berg, 
2011, s.44). 

Vygotskij menar att barn inte är passiva mottagare av information. För att förstå olika 
fenomen söker de själva mönster och regler och skapar sin kunskap genom konkret 
arbete. Detta klarar inte eleverna på egen hand, utan de behöver stöd. Läraren får därför 
en central position i undervisningen för att ge eleverna stöttning och hjälpa dem att 
komma framåt i sin utveckling, genom att tillföra olika infallsvinklar och arbetsmetoder. 
Vygotskij menar även att barn och vuxnas sociala och verbala samspel för elevens 
utveckling framåt (Berg, 2011, s.52). 

 Vygotskij (2001, ss.15-16) skriver att dialog och mening är två betydelsefulla delar i 
kunskapsprocessen för att utmana barnet i dess närmsta utvecklingszon. Berg (2011, s.
22) betonar att det är just därför undervisningen bör planeras efter barnets förkunskaper 
när det är dags att lära sig något nytt. Min undersökning handlar om att ta reda på hur 
läraren planerar sin undervisning och hur de arbetar med att utveckla elevers 
kommunikativa förmåga så att eleverna får utvecklas inom sin proximala 
utvecklingszon. Enligt Vygotskij (2001, s.10) kan varken språket eller tänkandet 
utvecklas om det inte sker någon social kommunikation.  

 Vygotskij hade som syfte att med sin teori visa hur människors utveckling samverkar ur 
ett biologiskt och sociokulturellt perspektiv. Lärande och utveckling ur ett 
sociokulturellt perspektiv handlar om hur människor utvecklar förmågor att läsa, skriva, 
räkna, resonera abstrakt och lösa problem i samspel med andra (Säljö, 2012, ss.
185-186). Lave och Wenger (1991, s,31) skriver att lärande är en integrerad och 
oskiljbar aspekt av social interaktion. Lärandet sker alltså inte isolerat i individens 
huvud utan författarna menar att lärandet är situerat och betonar att lärandet sker i 
sociala och kulturella sammanhang där individen socialiseras in i verksamheter och 
förhållningssätt till det de gör: 

   
”It implied emphasis on comprehensive understanding involving the whole person 
rather than "receiving" a body of factual knowledge about the world; on activity in and 
with the world; and on the view that agent, activity, and the world mutually constitute 
each other” (Lave & Wenger, 1991 s.33). 

 Säljö (2012, s.188) menar att det är inom kulturella gemenskaper som de språkliga 
redskapen utvecklas. Dessa redskap är utvecklingsbara eftersom de formas av 
traditioner. Även Vygotskij såg lärande och utveckling som processer vilket den 
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närmaste proximala utvecklingszonen visar på. Om då processen är det viktiga blir 
alltså själva utformandet av matematikundervisningen väsentlig. Eleven behöver få 
samtala, resonera kring sitt tänkande med andra för att på så vis få hjälp att komma 
vidare i sin process. Vygotskij menade att istället för att undervisa eleven där den 
befinner sig, ska fokus ligga på elevens nästa steg i utvecklingen. Detta steg kan eleven 
nå med hjälp och vägledning av läraren eller en mer kompetent kamrat, alltså i ett 
socialt samspel (Säljö, 2012, s.193). 

 Vygotskij (2001, ss.12-13, 254) talar om vardagliga begrepp och vetenskapliga begrepp. 
han beskriver att de vetenskapliga begreppen är teoretiska medan vardagsbegreppen 
grundas på empirisk erfarenhet. Undervisning handlar om att dessa begrepp kommer i 
kontakt med varandra och Vygotskij menar att detta är en svår process eftersom 
elevernas erfarenheter ställs mot vetenskapens begrepp. I denna process har läraren en 
mycket v ik t ig ro l l och i uppgif t a t t u tmana e levernas tänkande i 
matematikundervisningen. Vygotskijs teorin om den närmaste utvecklingszonen kan 
beskriva mötet mellan elevernas vardagstänkande och det vetenskapliga tänkandet. Om 
man översätter detta till matematikens värld kan mötet mellan elevernas vardag och det 
vetenskapliga ofta vara svårt just inom matematiken. Elevens uppfattning och erfarenhet 
kan skilja sig från det som är matematiskt korrekt. Matematikens kultur och uttryck är 
specifikt för ämnet och något som eleverna inte är vana vid, därför har läraren en viktig 
roll att stötta elevernas övergång från det vardagliga språket och tänkandet till det 
matematiska. Som det beskrevs ovan förekommer samma begrepp i elevers vardag och i 
matematiken men med olika betydelser vilket är ett exempel på detta möte. 

5. METOD 
I det här kapitlet presenteras mitt val av metod samt hur jag genomfört studien genom 
urval, etiska överväganden, objektivitet, analys, tillförlitlighet och giltighet. 

5.1. Val av metod  
Undersökningen utförs utifrån en kvalitativ metod. Detta med anledning av att jag vill ta 
del av professionella pedagogiska resonemang (Thurén, 2004, s.94). Jag utför  
kvalitativa intervjuer med tre lärare. Jag har valt metoden intervju eftersom att jag vill ta 
ta del av pedagogernas beskrivningar, uppfattningar och resonemang, vilket jag anser att 
jag inte fått ta del av på samma sätt om jag hade använt mig av en kvantitativ metod 
eller en annan kvalitativ metod såsom observation. 

5.2. Urval 
Jag har intervjuat tre lärare som alla arbetar i små orter. Två av lärarna har lång 
erfarenhet och har arbetat som lärare i 37 respektive 39 år, den tredje läraren har arbetat 
som lärare i 13 år. Alla lärarna arbetar i årskurserna 1-3 och har gått alla 
Matematiklyftets kompetensutvecklingsmoduler. Urvalet av lärare är delvis ett 
bekvämlighetsurval då jag kommer intervjua lärare jag tidigare haft kontakt med, men 
även lärare jag inte träffat förut. Jag beslutade i samråd med min handledare att fyra 
lärare var ett lagom antal både med anledning av att kunna uppnå syftet med 
undersökning och med tanke på den tidsram jag hade. Jag bokade in fyra intervjuer men 

�14



en av dem ställde tyvärr in dagen innan. Jag hade därefter svårt att hitta ytterligare en 
lärare som gått matematiklyften och hade tid att bli intervjuad, vilket resulterade i tre 
utförda intervjuer. Jag anser att det hade varit intressant att göra en intervju till men 
upplever ändå att de tre intervjuer som blev av var mycket lyckade och gav intressanta 
svar som jag kunde analysera.  

5.3. Genomförande 
Jag inledde arbetet med min undersökning med att skapa en frågebank över saker som 
jag kom att tänka på som kunde komma att bli intressanta intervjufrågor. Justesen & 
Mik-Mayer (2011, ss.46-48) beskriver att det kan vara en god idé att inleda arbetet med 
att brainstorma frågor som kan vara aktuella, för att därefter placera in frågorna i olika 
ämneskategorier. Jag skrev därefter mitt missivbrev (se bilaga 1) som sedan skickades 
ut via epost till flertalet lärare på olika skolor tillsammans med ett meddelande där jag 
hade en förfrågan om att få intervju lärare som arbetar med matematik i årskurserna 1-3. 
I missivbrevet blev lärarna informerade om de etiska kraven samt tidsramen för 
intervjun. Jag fick därefter svar från fyra lärare som svarade ja. Sedan började 
utformandet av intervjufrågorna. En kvalitativ metod kan medföra att frågorna och 
svaren tolkas på olika sätt av intervjupersonerna och detta är jag medveten om. Jag är 
därför också medveten om att det krävs noggrannhet i utformandet av intervjufrågorna 
så att dessa svarar till syftet med undersökningen. Justesen och Mik-Mayes (2011, ss.
49-50) beskriver att denna process kan vara tidskrävande men är samtidigt en av de 
viktigaste förutsättningen för att få en lyckad intervju. Jag sållade bort frågor som inte 
var relevanta i förhållande till mitt syfte, och efter att ha fått handledning skapade jag 
tre huvudfrågor under vilka jag hade ca. 5 följdfrågor. Jag utförde därefter en 
testintervju på en kurskamrat för att se att frågorna uppfattades korrekt och att de 
svarade till mitt syfte med undersökningen. Efter testintervjun kontaktade jag återigen 
intervjupersonerna för att bestämma dag och tidpunkt för intervju. Jag höll tre intervjuer 
eftersom att den fjärde intervjupersonen ställde in dagen innan pågrund av tidsbrist. Jag 
kontaktade andra lärare men hade svårt att få tag på någon som ville ställa upp och som 
hade tid för en intervju, jag utförde därför slutligen tre intervjuer. Justesen & Mik-
Mayer (2011, ss.46-48) skriver att det är att föredra att intervjun spelas in med hjälp av 
ljudupptagning. Detta är dock inte alltid möjligt eftersom att intervjupersonen kan 
invända. Vid tidpunkten för intervjuerna frågade jag intervjupersonerna om de 
accepterade att jag upptog ljudinspelning under intervjun och eftersom att detta 
godkändes, spelades samtliga intervjuer in digitalt. Intervjuerna skedde på en lugn plats 
i ett ostört rum på respektive skola efter avtalad tid. Intervjuerna tog mellan 30-45 
minuter vilket var vad jag hade beräknat.  

5.3.1. Tillförlitlighet och giltighet 
Feyes & Thornberg (2015, s.35) beskriver att utmaningen i en kvalitativ analys ligger i 
att ur en stor mängd data kunna urskilja vad som är det väsentliga. För att urskilja det 
väsentliga i min data skapade jag en tabell där jag förde in de delar jag ansåg vara 
viktigast. Den mänskliga faktorn som bland annat kan göra att forskaren påverkar 
studien för mycket har även styrkor. (Feyes & Thornberg, 2015, s.36) skriver att styrkan 
med den mänskliga faktorn är just att de insikter och erfarenheter som forskaren har kan 
bidra till nya förståelser och perspektiv. Fejes och Thornberg (2015, s.260) skriver att 
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det finns två förhållningssätt som forskare bör utgå från; kritiskt tänkande och kreativt 
tänkande. Jag har i min analys försökt finna en balans då jag strävade efter att dra 
slutsatser utifrån resultatet utan att blanda in mina egna uppfattningar. Jag har givetvis 
egna förutfattade meningar kring det jag studerar, som exempelvis min egen uppfattning 
om att kommunikationen är en viktig del för förståelsen av matematik. Men jag inser 
vikten av att lägga undan mina egna förutfattade meningar och att vara öppna för nya 
förståelser och perspektiv. Jag hade inte en egen uppfattning om Matematiklyftet innan 
studien men jag har sett till att jag har tillräcklig kunskap om kompetensutvecklingen 
och om kommunikationen i matematik som är grundad i tidigare forskning innan jag 
utfört några intervjuer. 

 Det finns ett antal fallgropar som forskaren riskerar att hamna i vid utförandet av en 
kvalitativ analys och dessa är: dataöverbelastning, fast i det första intrycket, tillgången 
till informanter, datatillgänglighetens betydelse, fokus på positiva exempel, ovilja att ta 
in och beakta data som utmanar, ojämn tillförlitlighet, data som saknas, onyanserat 
förhållningssätt till nya data, en allt för stor självsäkerhet i sina slutsatser eller att tro att 
saker som äger rum samtidigt automatiskt måste hänga ihop (Fejes & Thornberg, 2015, 
ss.261-263). Beroende på om forskaren har eller inte har ett försiktigt och självmedvetet 
förhållningssätt vid analysen av datan kan resultatet spegla forskarens intressen likväl 
som det faktiska datamaterialet (Fejes & Thornberg, 2015, s.263). Jag har försökte att 
inte hamna i dessa fallgropar men tillgången till informanter visade sig vara svårare än 
jag hade väntat. 

  Vid utförandet av en intervju är det viktigt att utformandet av frågorna sker ytterst 
noggrant. För att få validitet i studien får frågorna inte vara formulerade på ett sådant 
sätt att de går att feltolka. Det man eftersträvar är reliabilitet, som innebär att svaren är 
såpass specifika att mätningen anses vara tillförlitlig och stabil (Trost, 2012, s.61). Ett 
exempel på när reliabilitet är låg är då forskaren används svåra och ovanliga ord som de 
medverkande högst troligt kan missuppfatta. Det är denna typen av slumpfaktorer 
forskaren ska försöka att eliminera så att resultatet blir detsamma om flera undersökare 
använder metoden (Thurén, 2004, s.26). Jag har strävat efter att utveckla frågor som inte 
är ledande och som är lätta att förstå. 

5.3.2. Objektivitet 
Jag har min studie strävat efter att vara så objektiv som möjligt och lägga mina egna 
åsikter och förutfattade meningar åt sidan för att undersökningen ska vara validabel. Det 
sägs att det är svårt att förhålla sig objektivt vid utförandet av en kvalitativ 
forskningsintervju, eftersom det bygger på mänskligt samspel. Dock är det viktigt sträva 
efter objektivitet för att studien ska gå korrekt till (Kvale, 1997, s.64). Johannessen och 
Tufte (2003, s.18) menar att forskare bör konfrontera sina egna uppfattningar på ett 
kritiskt sätt för att vara sakliga, fördomsfria och opartiska. De skriver att sanning endast 
är ett vetenskapligt ideal. De anser att sanningen inte går att finna utan är något som 
forskare strävar efter, för att kunna dra sina slutsatser och nå ett så gott resultat som 
möjligt. 
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5.3.3. Etiska överväganden 
   Vid utförandet av såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsstudier i skolan är det 

viktigt att ta hänsyn till de fyra individskyddskrav som finns. De fyra kraven är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet handlar enligt Björkdahl Ordell (2010, ss.26-27) om att “forskaren 
ska informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte”. 
Jag har i samband med att jag tog kontakt med de medverkande i forskningsuppgiften 
informerat de berörda om vad det är jag vill undersöka. Alla som medverkar i 
undersökningen har själva fått bestämma om de velat vara med och har också varit 
medvetna om att de haft rätt att dra sig ur om de skulle vilja det enligt samtyckeskravet. 
Kondidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter om de medverkande personerna 
kommer att vara konfidentiella i min studie och det är bara jag som har tillgång till 
dessa uppgifter. Jag kommer även att ta hänsyn till nyttjandekravet som innebär att 
informationen inte kommer att användas någon annanstans än i mitt arbete och detta har 
jag också noggrant belyst de medverkande om (Björkdahl Ordell, 2010, ss.26-27). Jag 
kommer inte heller att ange de medverkandes riktiga namn i undersökningen utan 
kommer istället att använda mig av fingerade namn. 

  
 Hermerén (2011, s.12) beskriver ytterligare krav som forskare bör ta hänsyn till vid en  

forskningsstudie. Jag har haft dessa uppförandekrav i åtanke då jag strävat efter att tala 
sanning om min forskning, öppet redovisat mitt resultat och min metod, varit rättvis i 
min bedömning av andras forskning samt att jag inte stulit någon annans 
forskningsresultat. Uppförandekraven bygger på samhällets vanliga etiska normer och 
värderingar och det är viktigt att förhålla sig till dessa som forskare framförallt eftersom 
att jag som forskare har ett ansvar gentemot personerna som medverkat i  min 
undersökning. Jag har därför strävat mot att genomföra forskningen på bästa sätt så att 
den håller en hög kvalitet. (Hermerén, 2011, s.12). 

5.4. Analys / bearbetning 
Det finns många sätt man kan genomföra och analysera en kvalitativ undersökning på. 
En forskningsansats är fenomenografin vilken jag till vissa delar använder mig av i mitt 
analysarbete. En del av studien analyseras även utifrån kvalitativ innehållsanalys.  

5.4.1. Fenomenografi 
Fenomenografin har som utgångspunkt att förstå människors uppfattningar om olika 
företeelser i omvärlden. Företeelserna kan uppfattas på en mängd olika sätt och genom 
att fråga ett annat personer hur de uppfattar något kommer det sannolikt utskiljas flera 
olika uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2009, ss.122-123). Kihlström (2007) 
beskriver att perspektivet som handlar om att visa hur en person uppfattar något kallas 
för andra ordningens perspektiv. Det handlar inte om att urskilja vad som är sant eller 
falskt utan bara att beskriva hur människorna själva uppfattar fenomenet.  

Metodologi: 
Kihlström beskriver fenomenografins metodologi i fyra steg. Det är efter dessa fyra steg 
jag har analyserat en del av min undersökning.  
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Det första steget handlar om att forskaren har funnit en företeelse som denne önskar 
kännedom om. Intresset ligger då i att ta reda på hur denna företeelse uppfattas av 
människan. Jag beslutade mig för att undersöka lärares uppfattningar om uppdraget att 
utveckla elevers kommunikativa förmåga i matematik. Fenomenet som sedan analyseras 
är personernas olika uppfattningarna tillsammans (Kihlström, 2007, ss.157-160). 
Därefter sker en datainsamling. Datainsamling kan exempelvis ske genom att intervjua 
ett antal personer. Jag valde att utföra intervjuer med tre lärare. Intervjun bör vara 
utformad som en dialog där intervjuaren befinner sig mellan det helt fasta och det 
spontana för att lämna utrymme för den intervjuade personens fria tänkande. Forskaren 
bör ställa allmänna frågor och sedan följdfrågor, vid behov, om denne inte redan fått 
svar på huvudfrågorna (Kihlström, 2007, ss.160-161). Min intervju var semi-
strukturerad med huvudfrågor som intervjupersonerna fick utrymme att tala fritt runt, 
för att säkerhetsställa att syftet med undersökningen besvarades ställde jag även 
följdfrågor. 

Kihlström (2007, s.162) beskriver att analysen som sedan görs bygger på personernas 
olika uppfattningar om fenomenet. Arbetet med analysen inleds ofta med transkribering 
vilket var det första jag gjorde efter att intervjuerna utförts. Därför ska forskaren tolka 
de angivna svaren utifrån hur de olika fenomenen eller företeelserna gestaltar sig, 
genom att läsa igenom svaren flertalet gånger och försöka att urskilja mönster. Det 
intressanta är att se när personerna ser lika på fenomenet och när deras uppfattningar 
skiljer sig. Jag läste därefter igenom varje intervju för att få en helhet av dem och för att 
se vilka likheter och skillnader som fanns i utsagorna. Mönstren kan sedan utgöra 
kategorierna i vilka resultatet redovisas (Kihlström, 2007, s.162). Jag försökte därefter 
hitta olika kategorier i samtalen med lärarna, olika områden som kan vara intressant att 
titta djupare på. Fejes och Thornberg (2015, s.37) beskriver att kategorisering innebär 
att forskaren koncentrerar textmassan genom att ”väsentliga innebörder i den 
omformuleras i färre antal ord”. Jag skapade en typ av tabell där jag tydliggjorde var 
uppfattningarna var samma och var de skiljde sig åt. Fokus ändras sedan från att vara på 
olika uttryck till att ligga på olika uppfattningsgrupper, där intresset finns i de olika 
variationerna. De olika kategorierna ska tydligt och kvalitativt urskilja sig och inte 
överlappa varandra. Dessa beskrivning av uppfattningarna, i form av kategorier, blir då 
den fenomenografiska studiens resultat (Kihlström, 2007, ss.163-164). Jag försökte 
analysera vad som framkom utan att lärarna uttalade det, vad som gick att läsa mellan 
raderna i lärarnas uppfattningar. Jag fann slutligen att jag hade en huvudkategori som 
handlade lä rarnas uppfa t tn ingar om kommunikat ionens be tydelse i 
matematikundervisningen och de två uppfattningarna som framkom blev två 
underkategorier. Den ena var uppfattningen om att kommunikationen är viktig för 
förståelsen av matematik och den andra var uppfattningen om att kommunikation inte är 
så viktigt, kanske i teorin men ej i praktiken.  

5.4.2. Innehållsanalys 
Den del av studien som inte analyserades utifrån en fenomengrafisk ansats analyserades 
utifrån en kvalitativ innehållsanalys. När jag analyserade utifrån innehållet var syftet att 
få fram pedagogernas beskrivning på hur de säger sig arbeta. Denna analys utgick från 
de transkriberade intervjuerna som jag skapade en tabell av där jag plockade ut 
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gemensamma teman i intervjuerna som blev kategorier. Fejes och Thornberg (2015, s.
28) beskriver arbetet med bearbetningen av insamlat material och hur man kan gå 
tillväga. De menar att du då bör rikta in dig ”på att identifiera mönster och utveckla 
teman, begrepp, kategorier eller resonemang som bygger på de data du har”. Efter att ha 
läst in mig på materialet noggrant skapade jag rubriker för dessa teman, där jag 
placerade in olika delar av intervjuerna. Därefter inledde jag arbetet med att skriva 
samman materialet i löpande text gällande lärares arbetssätt i matematik, svårigheter vid 
kommunikation i klassrummet och lärares upplevelse av matematiklyftet. 

6. RESULTAT 
Resultat presenteras genom en fenomenografisk analys kring lärarnas uppfattning om 
kommunikationens betydelse i matematikundervisningen. En del av resultatet 
presenteras genom en innehållsanalys som är indelad i tre huvudkategorier; Lärares 
arbetssätt i matematik, Svårigheter vid kommunikation i klassrummet och Lärares 
upplevelse av matematiklyftet.  

6.1. Lärares uppfattningar om kommunikationens betydelse i 
matematikundervisningen 

Här presenteras lärarnas uppfattningar om vikten av kommunikation i 
matematikundervisningen genom fenomenografisk analys. Denna del har två 
underrubriker; Kommunikation är viktig för förståelsen av matematik och 
Kommunikation blir ett inslag när tid finns över.  

6.1.1. Kommunikation är viktig för förståelsen av matematik 
Alla lärarna beskriver att de anser att kommunikationen är en viktig del av 
matematiken. De uttrycker att det är viktigt att eleverna får sätta ord på vad de tänker 
och att det är lärorikt att kunna förklara sina tillvägagångssätt och lösningar för någon 
annan.  

”eleverna lär av varandra och de kan hjälpa varandra att förstå /…/ det är viktigt att 
göra det konkret så att eleverna verkligen förstår, annars blir det bara utantillräkning 
och då glömmer eleverna det fort” (Saga) 

”…det är givetvis viktigt för språkutvecklingen också, att kunna diskutera, 
argumentera och presentera saker” (Kristina) 

Lärarna uttrycker även att ofta klarar eleverna mer då de får samarbeta eftersom de får 
stöttning i att höra någon annans resonemang. De märker även att träning av den 
språkliga förmågan ger goda effekter eftersom eleverna blir tryggare i att redovisa och 
mer bekväma i att förklara hur de tänkt. Några av lärarna menar också att de upplever 
att ett kommunikativt arbetsätt gör att eleverna är aktiva en större del av lektionstiden. 
Då de förklarar hur de ser på kommunikationen framkommer olika nyanser i hur brett 
lärarna anser att begreppet kommunikation är och vad det innefattar. Gemensamt för 
alla i studien är att de betonar den muntliga aspekten, att eleverna samtalar och att 
eleverna får bekanta sig med det matematiska språket. Några av lärarna beskriver också 
kommunikationen ur ett bredare perspektiv; att kommunikation kan ske skriftligt, med 
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hjälp av bilder och symboler och att det lika mycket handlar om att kunna lyssna som 
att tala. 

”jag tycker kommunikation i matematik är samtalet, att prata matematik” (Kristina)  
  
”kommunikation är så oerhört mycket, den muntliga biten, att föra resonemang /…/ 
konkret material och bilder, digital teknik, att arbeta med venndiagram /…/ det kan 
även vara skriftliga uträkningar och att eleverna får lära sig att lyssna så att de 
verkligen förstår hur andra har tänkt” (Saga)  

Samtliga lärare i studien visar en medvetenhet kring att läroplanen ställer krav på att 
undervisningen ska syfta till att utveckla elevers kommunikativa förmåga, men det finns 
ingen färdig mall för hur det ska ske. Det är upp till läraren att bestämma och 
tolkningsutrymmet kring vad det innebär framkommer i lärarnas beskrivningar av sin 
undervisning. Trots att alla lärarna talar om nyttan med att eleverna får kommunicera 
och är medvetna om läroplanens krav arbetar de på helt olika sätt inom matematiken. 
Lärarna integrerar kommunikation och arbetsätt som överensstämmer med ett 
sociokulturellt synsätt olika mycket i sin undervisning. Synen på hur viktig 
kommunikation är i matematik synliggörs i hur lärarna väljer att organisera sin 
undervisning. Så även om alla lärare säger sig tycka att det är viktigt, speglas deras 
egentliga uppfattningar i deras val av arbetssätt. De lärare som har denna uppfattning att 
kommunikation är viktig för förståelsen av matematik arbetar medvetet med att få in 
kommunikation i undervisningen varje lektion och beskriver att lektionerna ska ses som 
en helhet där eleverna ska få upptäcka matematiken genom att undersöka, samtala och 
utforska samtidigt som de möter det abstrakta. De beskriver att varje lektion inleds och 
avslutas gemensamt. Dessa lärare arbetar medvetet med en problemlösningsbaserad 
undervisning där eleverna möter matematiken både konkret och abstrakt under varje 
lektion.  

”vi börjar alltid med en gemensam inledning och oftast fortsätter vi med något 
laborativt arbete, som i sin tur vara kopplat till något i boken så att vi får in en 
teoretisk del också /…/ det är viktigt att de får både det konkreta och abstrakta /…/ jag 
har kommit igång i tänket med problemlösning och att det ska var en stor bas i hela 
undervisningen” (Birgitta)  

”vi arbetar mycket med EPA modellen (eleverna funderar först enskilt, samtalar sedan 
i par, och därefter lyfter vi lösningarna i helklass; alla) och utgår från material och 
bilder /…/ exempelvis kan eleverna jobba med laborationer och problemlösning där de 
ska visa sin lösning genom en bild” (Saga) 

6.1.2. Kommunikation blir ett inslag när det finns tid över 
Det framkommer även en annan uppfattning där samtal och problemlösning beskrivs 
som något eleverna får ägna sig åt när tid finns över. 

”vi arbetar alltid i boken och har genomgångar varje gång boken kommer in på ett nytt 
område /…/ jag försöker hålla ihop gruppen och de som jobbar snabbt har en extrabok 
/…/ får vi lite tid över brukar jag ge dem sådana uppgifter de kan göra i par, 
exempelvis någon problemlösningsuppgift” (Kristina)  

Läraren beskriver boken som en trygghet hon vet att de då går igenom alla delar och att 
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matematikböckerna hålls uppdaterade efter läroplanen. Samtidigt säger hon att det är 
svårt att hitta en riktigt bra bok och att hon kan tycka att det är svårt att hålla ihop 
klassen eftersom en del räknar snabbare än andra. Denna läraren har inte gemensamma 
inledningar på varje lektion utan endast då de går in i ett nytt område i boken.  

”eftersom vi räknar så  mycket i boken ser jag hellre att vi har fler kortare tillfällen 
varje dag än få långa tillfällen /…/ sen händer det ju att vi blandar upp arbetet i boken 
ibland, med extraövningar där de får hjälpas åt” (Kristina) 

I studien blir alltså en annan uppfattning tydlig, en om att kommunikation i 
matematikundervisningen inte är något prioriterat, utan något som används som 
utfyllnad då de är klara med färdighetsträningen som alltså anses viktigare. 
Kommunikationen uppfattas inte som en väsentlig del av matematikundervisningen. 
Läraren som har denna uppfattning beskriver varför hon valt att arbeta som hon gör och  
motiverar det med att det visat på goda resultat i elevernas måluppfyllelse och nationella 
prov.  

6.2. Lärares arbetssätt i matematik 
Här följer de tre avsnitt som analyserats utifrån innehållsanalys; Lärares arbetssätt i 
matematik, Svårigheter vid kommunikation i klassrummet och Lärares upplevelser av 
matematiklyftet.  

Det är tydligt i studien att lärarna arbetar på olika sätt inom matematiken. Gemensamt 
för lärarna är att de alla använder lärobok i undervisningen, men på olika sätt och i olika 
omfattning, då de upplever det som ett stöd så att inget missas.  

”jag använder boken som en fast hållpunkt och som ett stöd så att man vet att man får 
med allt” (Birgitta)  

”jag plockar ut godbitarna ur matematikboken” (Saga) 

”det känns bra att ha sitt stöd i en matematikbok eftersom att de hålls uppdaterade 
efter läroplanen” (Kristina)  

Samtliga lärare är ändå kritiska gentemot läromedel och menar att det finns många 
brister i läromedlen som gör att det är i stort sett omöjligt att hitta en riktigt bra 
matematikbok. I deras beskrivningar av sin undervisning framkommer det att läroboken 
har olika stor plats i klassrummet, alltifrån att ta upp största delen av undervisningstiden 
till att bara användas någon gång i veckan. Lärarna som inte bygger sin undervisning 
kring matematikboken använder den endast som ett inslag för att få in 
färdighetsträningen och det abstrakta i matematiken. Dessa lärare betonar vikten av att 
lektionerna innehåller både det konkreta och abstrakta för att eleverna verkligen ska få 
en förståelse för matematiken. De arbetar med problemlösning som bas genom att låta 
eleverna laborera och samtala om olika lösningar för att sedan lättare kunna förstå det 
abstrakta.  

”min tanke är att varje lektion ska vara en helhet där eleverna först får möta det vi ska 
arbeta med konkret, sedan abstrakt för att till sist återgå till det konkreta för att se om 
alla förstått /…/ jag tror på att repetera och inte ge upp förrän eleverna verkligen 
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förstått /…/ vi kollar alltid på målen tillsammans genom en matris och utgår från dem, 
vet eleverna hur man ska nå målen är det lättare att komma dit. Jag upplever att 
eleverna får med sig mycket genom detta upplägget och de når målen, därför fortsätter 
jag likadant” (Saga) 

”vi börjar alltid med en gemensam inledning och oftast fortsätter vi med något 
laborativt arbete, som i sin tur vara kopplat till något i boken så att vi får in en 
teoretisk del också /…/ jag tror att bara boken blir alldeles för teoretiskt och att 
eleverna måste få det visat för sig så att de får en förståelse för att matematiken är 
logisk, men det ser eleverna inte i en bok” (Birgitta)  

Båda dessa lärare beskriver att de arbetar utifrån modellen EPA (enskilt, par, alla) där 
eleverna först får fundera över ett problem enskilt för att sedan diskutera det i par och 
till sist lyfts parens olika lösningar i helklass. Lärarna anser att detta är ett utmärkt sätt 
att arbeta med kommunikation i klassrummet då eleverna får träna på att sätta ord på 
sina tankar samtidigt som de får lära av varandra. Genom EPA ges eleverna möjlighet 
att först fundera själva för att utmanas i sitt eget tänkande. När de samtalar i par får de 
förklara för någon annan hur de har tänkt och sedan även få förklarat för sig hur någon 
annan har tänkt. Lärarna betonar att delen då paren ska presentera sina lösningar för 
klassen är oerhört lärorik eftersom eleverna då får förklara hur kompisen har tänkt vilket 
leder till en högre förståelse.  

”Kommunikation handlar även om att lära eleverna att lyssna. Eleverna har ofta svårt 
att lyssna på varandras lösningar. De berättar sitt och sedan stänger de gärna av och 
intresserar sig inte för att verkligen förstå hur andra har tänkt. Det arbetar vi mycket 
med; att göra presentationer och att lyssna på varandra. Man ska kunna förklara sin 
kompis lösning lika bra som man förklarar sin egen” (Saga) 

Det framkommer även ett arbetssätt som inte bygger på problemlösning utan där störst 
fokus ligger på matematikboken. Hennes erfarenhet är att eleverna på så vis får en bra 
grund, ett flyt då de räknar och att de når kunskapskraven. Hon beskriver att boken är en 
stor trygghet då eleverna får med sig allt det som läroplanen ställer krav på. Denna 
lärare arbetar även hon med problemlösning ibland, då framförallt när tid blir över. Den 
lärare som bygger sin undervisning kring matematikboken ser även hon fördelar med att 
låta eleverna samtala och lösa problem i par, framförallt för de elever som är lite osäkra. 

”Man kan ju vara osäker på nåt och då kan det vara bra att sitta med en kompis. Hade 
eleven vart själv då hade den kanske knappt presterat någonting men får eleven sitta 
med en kompis och lösa uppgiften kanske eleven vågar och också klarar av 
det” (Kristina) 

Alla lärarna beskriver att det är viktigt att eleverna ges bra uppgifter vid problemlösning 
och att bra material är en av förutsättningarna och en av de svåra utmaningarna med att 
släppa matematikboken. Några av lärarna nämner att de mest arbetar kring öppna 
uppgifter där det inte finns ett rätt svar, eftersom eleverna inte ska låsas vid tanken på 
att de kan ha ”fel”. 

Alla lärarna lyfter vikten av att eleverna lär sig det matematiska språket och 
matematikens grundläggande ord och begrepp. Lärarna beskriver att de själva medvetet 
använder matematikens speciella ord i undervisningen men alla lärare arbetar inte 
begreppsorienterat där de samtalar med eleverna om matematikens språk.  
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6.3. Svårigheter vid kommunikation i klassrummet 
Studien visar att kommunikation i matematikundervisningen varken är enkelt eller 
självklart. Det finns många utmaningar som kan försvåra interaktionen i form av 
kommunikation i klassrummet. Nedan beskrivs några av de svårigheter som lärarna 
beskrev. 

6.3.1 Osäkra elever 
I studien framkommer det att lärarna upptäckt att den största utmaningen med ett 
kommunikativt arbetssätt är att få de blyga och osäkra eleverna att våga. Den ena 
läraren menar att det framförallt kan vara svårt i en liten grupp eftersom det då ofta blir 
så att någon elev tar över om de samtalar och att det blir en elevs resonemang som 
kommer fram.  

”Allas resonemang kommer inte alltid fram eftersom de kan känna att ”det är väl 
ingen idé att jag säger något nu när den har sagt nåt”” (Birgitta) 

Alla lärare beskriver att de ser svårigheten i att få även de osäkra eleverna att våga testa 
och menar att det är viktigt att arbeta för att skapa ett tillåtande klassrumsklimat. De 
förklarar att det kräver mycket arbete men att det är det som krävs om 
kommunikationen ska kunna bli en central del av undervisningen. Flera av lärarna 
menar att öppna uppgifter är en förutsättning, så att eleverna verkligen förstår att det 
inte finns några fel, men en av lärarna har en annan uppfattning och förklarar att det är 
viktigt att prata med eleverna om att det inte gör något om det blir fel.  

”Jag försöker förklara för eleverna att det är bra om det blir fel ibland för det kan vi 
lära oss av /…/ man kommer långt av att diskutera fel, för det är av felen vi lär oss. 
Jag pratar med dem om att det är jättebra om någon säger fel, så därför är det bra om 
någon vågar säga fel ibland” (Kristina) 

6.3.2. Språkliga hinder 
En annan svårighet med kommunikation i klassrummet som studien visar är brister i 
språket. Alla elever har inte kommit lika långt med svenskan vilket kan göra att de har 
svårt att hänga med i samtalen. Lärarna beskrev att språket kan vara ett hinder för elever 
med svenska som andraspråk men även för elever med svenska som modersmål som har 
en försenad språkutveckling. Att utveckla sin språkliga förmåga kräver givetvis träning 
och övning ger färdighet. 

”Det är ju en vanesak självklart och jag märker stor skillnad på mina ettor och tvåor. 
Tvåorna har bättre kommunikativ förmåga och är vana vid att prata för vi har tränat 
mycket mer med dem. Vi har inte hunnit arbeta lika mycket med kommunikationen 
med de som går i ettan, vilket märks” (Kristina) 

”En del har ju svårt för att uttrycka sig, de kan ofta veta hur de tänker men de kan inte 
få fram det i ord men det är ju samtidigt något som kräver träning” (Birgitta) 

Dessa elever som har svårt att förklara sig kan även ibland ha svårt att uttrycka sina 
tankar skriftligt och skriver därför bara ner sitt svar utan någon uträkning.  
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”de säger ofta ”vadå, huvudsaken är väl att jag får rätt svar”, men jag får säga ofta att 
svaret är inte alls lika viktigt som själva uträkningen /…/ du kan ju ha tänkt helt rätt 
även om svaret blivit fel (Birgitta)  

I studien beskrivs även svårigheten med att arbeta med kommunikation då man har 
elever som ”ligger efter” och inte förstår det man håller på med överhuvudtaget. Dessa 
elever har ofta svårt att följa samtal och resonemang eftersom de inte förstår det 
abstrakta tänket.  

”jag tycker det är jättesvårt med de elever som hela tiden behöver arbeta med konkret 
material. Det är ju svårt för dem att samtala om matematik och resonera eftersom de 
inte har kommit dit än” (Saga) 

Här ligger ju svårigheten i att finna arbetssätt som fungerar i en heterogen elevgrupp 
eftersom alla elever behöver utmaning på olika nivåer. I en grupp kan det finnas stora 
skillnader elever emellan och många olika behov. 

6.3.3. Lärares strategier 
Det ges flera exempel på strategier som lärarna har då kommunikationen i klassrummet 
inte fungerar problemfritt. Samtliga lärare lyfter sin egen roll i att hjälpa eleverna i deras 
samtal, framförallt innan de är vana vid den typ av kommunikation som sker i 
matematikundervisningen. Läraren säger att de oftast vet vilka elever som kan behöva 
lite extra stöttning och vilka de kan behöva ha lite koll på. De beskriver att det främst är 
att stötta eleverna i sitt resonemang genom att ställa frågor som kan hjälpa dem vidare i 
sitt tänkande. De betonar att det är viktigt att fundera över hur man ställer frågorna så att 
man inte leder samtalet för mycket och menar att detta är en stor utmaning. De menar 
även att det kan handla om att vara lite av en samtalsledare där lärare hjälper till att 
fördela ordet, så att alla får tala och så att de lyssnar på varandra.  

”jag brukar börja med att tänka på att ge dem tid att försöka, innan jag går dit och 
hjälper dem. Sedan kan jag bli en del av gruppen och ställa frågor som ”Hur har du 
tänkt här? Nu förstår inte jag det? Hur menar du med det?” för att ge dem lite 
lotsning” (Birgitta)   

Även här betonar lärarna vikten av rätt uppgifter som är på en lagom nivå och att det är 
viktigt att förklara uppgiften noga och eventuellt förklara ytterligare om de inte förstått. 

”Det kan också vara så att man helt enkelt givit dem en för svår uppgift så att man får 
ge dem en ny uppgift /…/ det är viktigt att ge eleverna rätt uppgift som passar deras 
nivå” (Kristina) 

Lärarna lyfter även aspekter som är viktiga att tänka igenom innan elever får en uppgift 
som kan underlätta kommunikationen. För de elever som är osäkra kan det exempelvis 
vara extra viktigt vem de paras ihop med. 

”jag försöker tänka igenom ordentligt hur jag sätter eleverna och ett bra sätt för att få 
en tyst elev att prata kan vara att para ihop den med någon de känner väl och är 
bekväm med, exempelvis bästa kompisen” (Saga) 
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”jag kan ofta känna att samtalen blir bättre när de är fler, alltså grupper om 3-4 elever. 
Det blir mer dynamik och det händer mer i samtalen. Risken finns också om de är två 
att den ena är starkare och blir den som tar över” (Kristina) 

Det var delade åsikter hos lärarna gällande hur stora grupper det skulle vara för att få aktiva 
samtal. Någon menade att par var det absolut bästa med någon annan föredrog grupper. Detta är 
givetvis på grund av att de har olika klasser med olika elever och därför fungerar inte samma 
indelning för alla grupper.  

6.4. Lärares upplevelser av matematiklyftet 
Studien visar att lärare har en positiv upplevelse av matematiklyftet. Samtliga lärare 
upplever att det varit bra och beskriver att de gärna skulle fortsätta med det kollegiala 
lärandet. De ser mycket positivt på att kunna reflektera kring och samtala om sin 
undervisning tillsammans med andra lärare och ser det som en möjlighet att inspireras 
och utvecklas.  

”Jag har nog aldrig lärt mig så mycket på en utbildning tidigare som jag gjort på denna 
/…/ jag har fått många nya infallsvinklar på hur jag kan jobba och det har verkligen 
påverkat hur jag undervisar” (Birgitta) 

Lärarna uppskattar framförallt Matematiklyftets material och säger att texterna som 
ingick i det lärarna skulle läsa var intressanta och givande. Flera nämner att uppgifterna 
och tipsen man får genom materialet är mycket bra och överensstämmer väl med 
läroplanen.  

”En sak jag tar med mig är alla uppgifterna, de små kluriga övningarna som gör att 
man verkligen får med sig eleverna och väcker deras intresse. Det blir som små 
minilektioner man kan ha om man får några minuter över och jag upplever att dessa 
övningar verkligen väcker elevernas lust och motivation” (Kristina)  

”jag har fått flera verktyg för att arbeta på ett problemlösningsbaserat sätt, nu har jag 
fått en bank av uppgifter jag kan använda /…/ jag hade inte använt EPA innan så det 
var nytt /…/ det är roliga uppgifter som man kan använda på många olika 
sätt” (Birgitta) 

En av lärarna arbetade problemlösningsbaserat redan innan Matematiklyftet men även 
denna lärare anser sig ha fått med sig mycket. Framförallt upplever hon att 
undervisningen är mer genomtänkt nu och att hon fått en större erfarenhet kring vad 
som fungerar och vad som inte fungerar. Genom matematiklyftet har lärarna också  
breddat sina egna kunskaper inom matematik och framförallt delen om proportionalitet 
var lärorik enligt lärarna.  

Alla lärarna upplever dock att det finns brister i organisationen av Matematiklyftet och 
en sak är tiden. De beskriver alla att det tar mycket av deras tid, tid som de inte har. De 
har ju lika stor arbetsbörda som alltid och det går åt mycket tid till att läsa in sig på 
materialet och förbereda sig för de kollegiala samtalen. 

”Det tar mycket av min tid /…/ det ska ingå i mina 35 timmar och jag förstår inte hur 
det ska gå för jag får ju inte loss tid för annat” (Birgitta)  
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”Det har ju varit bra men det är inget man kan hålla på med hela tiden, det tar ju 
otroligt mycket av min tid. Det är mycket att läsa, många uppgifter och man får ingen 
extra tid” (Saga) 

Trots tidsbristen lovordar ändå lärarna matematiklyftet och det kollegiala lärandet. 
Samtliga lärare tycker att kompetensutvecklingen som helhet är bra och hoppas att alla 
lärare får möjlighet att gå den. 

6.4.1. Utveckling av undervisningen 
Flera av lärarna beskriver att de arbetar likadant som de gjort i alla år från det att de var 
nyutbildade. Trots detta tycker de sig ha sett en utveckling gällande hur mycket 
läroplanen betonar kommunikation som en del av matematiken. En av läraren upplever 
att hon arbetar precis som innan matematiklyftet, men beskriver att anledning till detta 
är att hon redan innan arbetade mycket med kommunikation och problemlösning, på det 
sätt som matematiklyftet förespråkar. En av lärarna i studien, som arbetat i 39 år, 
beskriver att denne fortfarande arbetar mest med eget arbete i matematikboken. Läraren 
har efter att ha testat på matematiklyftets metoder valt att nästan helt återgå till sättet 
som denne tidigare arbetade på, bortsett från enskilda inslag.  

”jag arbetar ungefär likadant nu som jag alltid har gjort. Det är nog i och för sig så att 
vi arbetar lite mindre i boken och mer med problemlösning nu, om man jämför med 
tidigare” (Kristina) 

Hon beskriver att hon upplever en säkerhet i sitt arbetssätt eftersom hon vet att eleverna 
når målen på det sättet. Det kan vara svårt för lärare som arbetat länge att drastiskt 
förändra sin undervisning, men det framkommer via studien att åldern inte 
nödvändigtvis behöver vara en faktor. Det handlar i grunden om inställningen till den 
egna undervisningen och hur mycket läraren vågar att utmana sig själv. Birgitta har 
arbetat i 37 år men har gått från en traditionell undervisning till att arbeta mer 
problemlösningsbaserat. Hon beskriver att det varit en stor utmaning men att hon anser 
att uppdraget att väcka elevernas nyfikenhet och lust att lära är ett av de viktigaste.  

”jag vågar släppa matematikboken mer nu /…/ jag försöker utmana mig själv att 
utveckla min undervisning och inte falla tillbaks i gamla hjulspår /…/ många elever 
tappar glädjen för matematiken när de kommer upp i mellanstadiet och det är ju mitt 
ansvar att de inte gör det” (Birgitta) 

Trots att hon har förändrat sin undervisning mycket har hon en önskan om att våga 
släppa matematikboken helt. Hon beskriver även att hon vågar utmana eleverna mer nu 
och kan ibland ge dem uppgifter som egentligen är för någon årskurs högre eftersom 
hon märkt att de klarar mycket mer då de får samarbeta. Det kan handla om att eleverna 
får gott med tid så att de hinner grotta ner sig i problemet. 

”jag vågar ge eleverna mer tid att lösa problem nu. En problemlösningsuppgift är inget 
man löser på två minuter utan eleverna ska sitta och samtala. Ett problem kan ta en hel 
lektion och det är ju väldigt annorlunda från det gamla sättet då eleverna räknade sida 
upp och sida ner. Mängden var det viktiga och man verkade tro att kvantitet gick före 
kvalitet” (Birgitta) 

Alla lärarna beskriver delar att utveckla och det framkommer ett tydligt mönster som 
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visar att läraren som utvecklat sin undervisning allra mest ändå är den mest självkritiska 
som ser att ytterligare saker kan förbättras. Lärarna lyfter olika saker som de skulle vilja 
utveckla i sin undervisning och en aspekt som framkommer är den om de matematiska 
begreppen. Alla lärarna anser att det är viktigt att eleverna tillägnar sig matematikens 
språk och att de använder de korrekta orden för saker. Det lyfts att lärarna vill bli ännu 
bättre på detta och faktiskt våga släppa in svårare ord även i undervisningen för de 
yngre eleverna. 

”jag skulle vilja få in mer arbete kring begrepp, jag arbetar ju mycket med att lära dem 
nya ord inom andra ämnen så jag vet inte varför jag inte gör det mer inom 
matematiken” (Saga) 

Lärarna återkommer även till vikten av att hjälpa eleverna i deras kommunikation och 
beskriver svårigheterna som finns i att ställa frågor på rätt sätt. Detta är något som 
lärarna beskriver att de vill utveckla ytterligare, att bli skickligare i att hjälpa eleverna 
utan att leda dem. Till sist är det en del som lärarna betonar som det viktigaste i 
matematiken och något som de alla behöver förbättra och det är elevernas syn på 
matematik. Lärarna beskriver att de skulle vilja utveckla sin undervisning så att eleverna 
verkligen förstår nyttan med matematik och varför man lär sig det.  

”jag hör ibland att matematik är något man behöver kunna om man ska  bli lärare för 
då behöver man rätta böcker /…/ jag vill att de får in att matematik använder man hela 
tiden, det finns överallt och man använder det hela livet /…/ De ska inte lära sig saker 
för min skull utan de ska veta att de gör det för sin egen skull” (Kristina) 

”En sak jag vill bli bättre på är att få mer koppling till vardagen och att eleverna 
förstår nyttan med matematiken” (Birgitta) 

7. DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras det resultat som studien visat med koppling till den teoretiska 
ramen och tidigare forskning. Eftersom att studien syftar till att undersöka lärares 
uppfattningar om arbetet med att utveckla elevers kommunikativa förmåga i matematik 
kommer diskussionen presenteras genom följande underrubriker: Lärares syn på vad 
den kommunikativa förmågan innefattar, Metoder och arbetssätt lärare beskriver att de 
använder för att utveckla elevernas kommunikativa förmåga, Svårigheter i arbetet med 
att utveckla elevers kommunikativa förmåga och Hur Matematiklyftet påverkat lärarnas 
undervisning. Dessa fyra rubriker är även undersökningens frågeställningar.  

7.1. Lärares syn på vad den kommunikativa förmågan innefattar 
I studien har det framkommit att lärare har lite olika uppfattning om vad 
kommunikation är och vad det innefattar. Høines (2000, s.14) beskriver att 
kommunikation kan vara både verbal och icke-verbal. Alla lärare anser att det innefattar 
det verbala men det blir tydligt att de lärare som arbetar mer kommunikativt har en 
bredare syn på vad det innebär, att det är mer än att bara prata matematik. Detta betonar 
även styrdokumentet (Lgr 11, 2015a, s.47), då det beskrivs att eleverna genom 
undervisningen ska utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur 
de kan använda dessa för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska 
sammanhang. De ska även utveckla tilltro till sin förmåga att föra matematiska 
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resonemang och argumentera logiskt. Eleverna ska enligt läroplanen få en bred 
matematisk förståelse både språkligt och kunskapsmässigt genom undervisningen, så att 
de får tilltro till sin förmåga att använda kunskapen i olika sammanhang (Lgr 11, 2015s, 
s.47). Min tolkning är att lärarnas erfarenheter och arbetsätt har breddat deras förståelse 
och kunskap kring kommunikationens innebörd. 

7.2. Metoder och arbetssätt lärare beskriver att de använder för att 
utveckla elevernas kommunikativa förmåga 

I studien betonar alla lärarna vikten av kommunikation och samtliga menar att de märkt  
många positiva effekter hos eleverna då de arbetat kommunikativt genom samtal och 
problemlösning. Alhberg (2000, s.33) menar att elevernas förhållningssätt till 
matematiken påverkas positivt om de får ta del av hur kamrater har löst olika uppgifter. 
Framförallt kan osäkra elever få ett ökat självförtroende av att lösa problem i grupp 
eftersom det upplevs som tryggare än om eleven ska göra det på egen hand. Något som 
skulle kunna upplevas som personligt hotfullt kan i grupp bli till en spännande utmaning 
där man vågar pröva nya sätt och osäkra idéer. Detta är något som lärarna instämmer 
med och de beskriver att eleverna ofta klarar mer då de arbetar tillsammans. 
Anledningen till detta är att eleverna då arbetar inom sin proximala utvecklingszon och 
får stöttning av mer kompetenta andra som gör att eleven kan klara av saker som denne 
annars inte hade gjort (Berg, 2011, s.44). Lärarna beskriver även att de upplever att 
eleverna är mer aktiva och engagerade då de arbetar med problemlösning och 
laborationer. Det är något som även Sundström, Thunberg och Vennberg (2014, ss.
42-43) betonar då de skriver att arbete med problemlösning och laborationer kan vara 
ett sätt att skapa en lärandegemenskap för elever och lärare. De skriver att laborationer 
kräver att alla elever deltar och aktivt samtalar om matematiska begrepp och redskap. 
Arbetssätt som uppmanar eleverna att aktivt delta i samtal är något som Vygotskij 
(2001, s.10) förespråkar eftersom han hävdar att varken språket eller tänkandet kan 
utvecklas om det inte sker någon social kommunikation. Lärarna som arbetar med 
laborationer och problemlösning använder även en matematikbok i undervisningen, 
detta eftersom att de betonar vikten av att kombinera både konkret och abstrakt 
undervisning. 

Trots att alla lärarna förespråkar kommunikation i matematiken så arbetar inte alla 
lärare på detta vis. Detta är något som också Silver & Smith (2015, ss.1-2) beskriver då 
de menar att trots att matematiklärare inte argumenterar mot att ge berikande uppgifter 
till eleverna, som inbjuder till kommunikation, har denna typ av uppgifter inte direkt 
flödat över i den traditionella undervisningen. Det handlar i grund och botten om att 
lärarnas uppfattning inte speglas i undervisning eftersom att den inte har 
kommunikationen som bas. Det är vad personen säger och handlar som gemensamt 
visar på vad denne har för uppfattning. Sterner (2000, ss.215-216) beskriver att språk 
och matematikinlärning går hand i hand och att språket behöver vara en grund för hela 
matematikundervisningen på så vis att vi lärare låter elevernas tankar, idéer och 
språkliga förmåga styra undervisningen. Detta anser även Vygotskij (2001, ss.15-16) då 
han hävdar att dialog och mening är två betydelsefulla delar i kunskapsprocessen för att 
utmana barnet i dess närmsta utvecklingszon. 
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Emanuelsson (2000, s.145) beskriver att den nationella undersökningen som gjordes 
1998 över den svenska matematikundervisningen visade att arbetsformer som isolerad 
färdighetsträning i tysta läromiljöer fortfarande var dominerande i den svenska skolan 
och min studie visar att den traditionella undervisningen än idag till viss del fortfarande 
förekommer i en del svenska skolor. I studien framkommer det att motiveringen till ett 
fortsatt traditionellt arbetssätt är att eleverna når målen. Frågan är bara vad man menar 
med att eleverna når målen? Handlar det om att eleverna ska klara de nationella proven 
eller att de når målen som står i kursplanen? Målen i kursplanen (Lgr 11, 2015a, s.47) 
beskriver att eleverna genom undervisningen ska utveckla tilltro till sin förmåga att föra 
matematiska resonemang och argumentera logiskt, samt utveckla en förtrogenhet med 
matematikens uttrycksformer och hur de kan använda dessa för att kommunicera om 
matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. Med anledning av dessa mål 
som inte står i fokus i ett traditionellt arbetssätt syftar läraren troligtvis till att eleverna 
genom arbetssättet når målen i de nationella proven. Det intressanta vore att ta reda på i 
vilken utsträckning de nationella proven mäter elevernas kommunikativa förmåga.  

7.2.1. Svårigheter i arbetet med att utveckla elevers kommunikativa förmåga 
Det framkommer tydligt genom litteratur jag läst och tidigare forskning att 
kommunikationen har stor betydelse i matematikundervisning för att eleverna ska 
utveckla förståelse för matematiken. Lave och Wenger (1991, s,31) skriver bland annat 
att lärande är en integrerad och oskiljbar aspekt av social interaktion och att lärandet 
alltså inte sker isolerat i individens huvud. Lärarna är medvetna om att läroplanen 
betonar kommunikationens betydelse, så vad är det som gör att lärare trots allt väljer att 
återgå till att arbeta mer traditionellt? Utvecklandet av elevers kommunikativa förmåga 
kan tyckas vara ett svårt uppdrag eftersom det innefattar så mycket. Det har i studien 
blivit tydligt att lärarna saknar stöd i hur de kan arbeta kommunikativt eftersom det 
saknas exempel på hur lärare kan arbeta för att utveckla elevernas kommunikativa 
förmåga. Läraren som arbetar minst läromedelsstyrt och alltid arbetat som 
Matematiklyftet förespråkat förklarar att hon tagit efter arbetssättet från en handledare 
under lärarutbildningen, vilket gjort att hon har fått modellen visad för sig. Läraren som 
arbetar mest i matematikboken behöver alltså inte nödvändigtvis göra detta på grund av 
att hon värdesätter enskilt arbete högre utan på grund av att hon inte vet hur hon annars 
ska göra. Silver & Smith (2015, s.8) menar att lärare som är vana vid den traditionella 
undervisningen och dess övningar kan finna det svårt att infoga sådana uppgifter i 
undervisningen. Sterner (2000, ss.215-216) beskriver att språket behöver vara en grund 
för hela matematikundervisningen för att eleverna ska förstå matematiken och att den 
finns överallt omkring oss och är en del av vår kultur. Alla lärarna önskar att eleverna 
skulle förstå att matematiken inte bara handlar om att räkna utan att matematiken finns 
överallt, men kan eleverna verkligen tillägna sig denna förståelse genom en 
lärobokstyrd undervisning?  

Silver & Smith (2015, s.15) menar att lärare behöver hjälp att få professionell 
kompetensutveckling för att kunna tillägna sig en bredare och mer flexibel kunskap om 
innehåll och pedagogiska alternativ. De beskriver att ett steg i utvecklingen kan vara 
kollegiala samtal där lärare hjälper varandra i utvecklingsprocessen. Elevernas 
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måluppfyllelse i matematik har drastiskt sjunkit i Sverige och det var med anledning av 
detta som Matematiklyftet skapades, för att ge lärarna redskap att utveckla sin 
undervisning genom kollegiala samtal. En av lärarna beskriver att Matematiklyftet har 
varit en hjälp till henne för att bygga upp en bank med problemlösninguppgifter som ger 
henne fler förutsättningar för att kunna arbeta mer kommunikativt. Det är tack vare att 
hon fått detta material som hon nu upplever att hon kan släppa matematikboken allt mer. 
Min studie visar att en bank av uppgifter är nödvändigt för att kunna släppa 
matematikboken. En slutsats som kan dras av detta är att stor del av 
läromedelsmarknaden domineras av läroböcker och att erbjuda lärarna fler verktyg och 
didaktiskt material kan vara ett steg mot en förändrad matematikundervisning och högre 
måluppfyllelse.  

Kommunikation i klassrummet är varken enkelt eller självklart men som lärarna i 
studien beskriver är det något som kräver träning och vana. Genom att tidigt arbeta med 
elevers kommunikativa förmåga ges de goda förutsättningar för fortsatta studier och 
livet. För att eleverna ska lyckas är det viktigt att uppgifter ligger på en lagom nivå, 
inom deras proximala utvecklingszon (Berg, 2011, s.44). Lärarna anser också att bra 
övningar och uppgifter är den viktigaste aspekten för att elevernas samtal ska bli 
innehållsrika och utvecklande. Sundström, Thunberg och Vennberg (2014, s.52) beskrev 
att det krävs att läraren bygger på det som eleven redan förstått för att hjälpa eleverna 
att utvecklas vidare och att läraren styr samtalet tillsammans med eleverna för att nå en 
djupare förståelse. Läraren måste vägleda eleverna på rätt sätt om det ska lyckas. Det 
handlar om att ge elever scaffolding så att de klarar uppgiften och så att de så 
småningom kan utveckla förmågan att samtala på egen hand (Berg, 2011, s.44). Detta 
var något som Riesbeck (2015, ss.1-2) beskrev då han redogjorde för en studie som 
visat att lärarens frågor till stor del påverkar elevernas sätt att kommunicera och 
reflektera i USA och Japan. Flera av lärarna beskriver att de upplever att det är en stor 
utmaning att ställa de rätta frågorna till eleverna så att de ges stöd utan att bli för 
vägledda.  

En annan svårighet som lärarna lyfter är arbetet kring begrepp. Vygotskij (2001, ss.
12-13, 254) talar om att undervisningen är den plats där elevernas vardagliga begrepp  
möter vetenskapliga begrepp. Vygotskij menar att det kan vara en svår process eftersom 
elevernas erfarenheter ställs mot vetenskapens begrepp. Läraren har i uppgift att hjälpa 
eleverna i mötet med de vetenskapliga begreppen och utmana eleverna i sitt tänkande så 
att de tillägnar sig nya förståelser. Eftersom att matematikens språk är så annorlunda än 
vad eleverna är vana vid kan det vara svårt att avgöra om det är lämpligt att introducera 
matematikens begrepp för de lägre åldrarna. Men Sundström, Thunberg och Vennberg 
(2014, s.86) anser att dessa ord inte bör undvikas utan att undervisningen ska 
organiseras så att matematikens speciella ord blir en naturlig del av undervisningen och 
av kommunikationen. Alla lärarna i studien betonar vikten av att eleverna förstår och 
kan använda sig av ett matematiskt språk. Några av lärarna anser sig behöva bli bättre 
på arbetet kring matematikens begrepp men samtliga lärare säger att de själva är noga 
med att använda rätt begrepp så att eleverna får bekanta sig med uttrycken. Dock arbetar 
inte alla lärarna med att medvetet samtala om begreppen tillsammans med eleverna.. Att 
tydligt lyfta och förklara denna typ av begrepp hjälper både elever med svenska som 
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modersmål och flerspråkiga elever eftersom förståelsen står i fokus för undervisningen. 
Sundström, Thunberg & Vennberg (2014, s.12) menar att en undervisning som bygger 
på tydlig begreppsförståelse blir mer inkluderande och explicit för elever med svenska 
som andraspråk. Om eleverna aldrig får möta de vetenskapliga begreppen och få dem 
förklarade för sig kommer de inte heller tillägna sig dess förståelse.  

7.3. Hur Matematiklyftet påverkat lärarnas undervisning 
Lärare i denna studie har en mycket positiv upplevelse av matematiklyftet men även om 
de tycker att det varit bra ger analysen av intervjusvaren en känsla av att det kan vara 
svårt för lärare att fortsätta likadant efter att lyftet avslutas. Det är lätt att återgå till det 
som man kan eftersom att de kollegiala samtalen slutar och tiden inte finns att skapa 
kommunikativa uppgifter. Lärarna upplever trots allt att de tillägnat sig ny kunskap och 
nya idéer som gjort att de utvecklat sin undervisning, mer eller mindre. Det är ännu 
oklart om matematiklyftet har bidragit till att utveckla lärares undervisning då inte 
någon utvärdering finns ännu inte. Lärarna beskriver att vägen mot ett mer 
kommunikativt arbetssätt är en process och därför kan matematiklyftets resultat vara 
svårt att se redan nu, eftersom processen kan vara lång för många lärare. Det visade sig 
att det till viss del fanns skillnader bland lärarnas uppfattningar om betydelsen av att 
utveckla elevers kommunikativa förmåga i matematik. Skillnaderna i lärarnas arbetssätt 
trots att de alla gått Matematiklyftet var större än jag hade väntat mig. 

8. METODDISKUSSION 
Jag valde kvalitativ metod, vilket lämpade sig väl med tanke på studiens syfte eftersom 
jag ville undersöka lärares uppfattningar om uppdraget att utveckla elevers 
kommunikativa förmåga. Intervjuerna som utfördes gick som förväntat och frågor var 
formulerade så att syftet och frågeställningarna kunde besvaras. Jag hade önskat en 
intervjuperson till då en av de medverkande valde att avstå från att delta, bara tre 
intervjuer kan inte vara underlag för att dra några mer långtgående slutsatser. Min 
intervju hade ett par huvudfrågor som gjorde att intervjun kunde ha formen av en 
dialog, vilket Kihlström (2007, ss.160-161) beskriver att en intervju bör ha inom 
fenomenografin. Hon menar att forskaren bör ställa allmänna frågor och sedan 
följdfrågor, vid behov, vilket var något som jag gjorde. Jag inledde med att be dem 
beskriva sitt arbetssätt vilket var fördelaktigt eftersom jag då fick veta hur de faktiskt 
arbetar utan att fokus var på kommunikationen. Jag anser att jag under arbetets gång 
kämpat med att hålla mig objektiv och att jag i stort sett lyckats bortse från de 
uppfattningar jag hade sedan tidigare. Hade tidsramen varit större hade jag gärna 
undersökt elevernas syn på de olika lärarnas undervisning och hur de upplevt 
matematiklektionerna. Min slutsats är att den valda metoden svarade till 
undersökningens syfte. 

9. DIDAKTISKA KONSEKVENSER 
I min studie har jag besvarat syftet med undersökningen som är att undersöka lärares 
uppfattningar om arbetet med att utveckla elevers kommunikativa förmåga i matematik. 
Jag har genom intervjuer tagit del av de medverkande lärarnas syn på kommunikation 
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samt hur de utformar sin matematikundervisning. Genom lärarnas beskrivningar har jag 
fått kunskap om vilka arbetssätt som är användbara för att utveckla elevers 
kommunikationsförmåga. Genom undersökningen fann jag två uppfattningar gällande 
kommunikationens betydelse i matematikundervisningen och studien har uppenbarat att 
kommunikationen har en betydande roll för elevers förståelse i matematik. Jag har 
upptäckt hur viktig lärarens roll är för ge eleverna de rätta förutsättningarna att samtala 
om matematik i meningsfulla situationer. Lärare har ett ansvar att skapa meningsfull 
undervisning som förbereder elever för det fortsatta livet och för fortsatta studier. Det är 
många delar som avgörande för att kommunikationen ska fungera i klassrummet. Vi 
behöver arbeta för att skapa ett tillåtande klimat, använda språkutvecklande 
arbetsmetoder, planera för begreppsorienterad undervisning, ett uppmuntrande 
ledarskap samt stöttning i samtalen genom välformulerade frågor. 

Resultatet har betydelse för lärarstudenter i deras kommande yrkesroll eftersom det 
visar på betydelsen av att eleverna förstår matematikens betydelse och att matematik är 
mycket mer än att räkna på egen hand i en matematikbok. För att eleverna ska förstå 
detta krävs det att lärare ges redskap för hur de kan arbeta mer varierat och med 
kommunikationen som grund så att de blir trygga nog att våga släppa greppet om 
matematikboken. Matematiklyftet verkar vara ett positivt steg mot en mer genomtänkt 
matematikundervisning men det kan inte stanna där. För att elevernas måluppfyllelse i 
matematik ska öka krävs det att lärarutbildningen ger lärarstudenter konkreta verktyg att 
använda sig av i sitt framtida yrke, eftersom att de i sin tur kommer att influerat hela 
skolverksamheten. Vad blivande och verksamma lärare kan ta med sig från studien är 
våga påbörja processen mot att arbeta mer kommunikativt i klassrummet ett steg i taget. 
Matematiklyftet kan vara ett bra sätt för lärare att påbörja denna process genom att 
inspireras och ta del av materialet i satsningen. Det är viktigt som lärare att inte vara 
rädd för att utmana eleverna och testa nya metoder i undervisningen. Till sist vill jag 
betona vikten av att lärare får stöttning från skolledning i form av tid och resurser för att  
ge lärare möjlighet att fortbilda sig och på så vis utveckla sin undervisning. Jag vill även 
lyfta vikten av att våga ta emot stöttning från kollegor och gemensamt utveckla sin 
undervisning genom kollegiala samtal.  
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10. BILAGOR 

10.1. Bilaga 1 - Missivbrev 

Hej! 

Jag heter Petronella Haraldsson och är lärarstudent på Högskolan i Borås med 
inriktning mot förskoleklass och grundskolans åk 1-3. Jag läser just nu min sista 
termin och skriver mitt examensarbete. Jag är intresserad av matematik och vill 
fördjupa mig inom ämnet med fokus på kommunikation. Syftet med studien är att 
undersöka hur lärare arbetar med att utveckla elevers kommunikativa förmåga i 
matematik. 
  
Jag har läst på en del om matematiklyftet och om de olika modulerna som bygger till 
stor del på kommunikation. Jag vill se vilka arbetssätt lärare använder och om de 
upplever att de har förändrat eller utvecklat sin undervisning efter att de arbetat med 
matematiklyftet. Det skulle vara till stor hjälp om du vill hjälpa mig i min undersökning 
genom att svara på några frågor. 

Intervjun beräknas ta ca. 30 minuter och du som intervjuas kommer vara anonym i 
själva rapporten. Jag kommer ta hänsyn till de forskningsetiska principerna från 
Vetenskapsrådet genom att: 

• Du när som helst kan avbryta intervjun. 
• Ditt deltagande är helt frivilligt.  
• Resultatet kommer endast att användas i forskningssyfte och dina uppgifter 

kommer vara konfidentiella.  

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig via mail: 
s123173@student.hb.se. Jag hoppas att du vill ta dig tid att delta i min studie! 

Med vänlig hälsning,  
Petronella Haraldsson 



10.2. Bilaga 2 - Intervjufrågor 
  
10.2.1. Intervjufrågor 

Inledning: Allmänt om intervjupersonen och dess matematikundervisning 
- Hur länge har du arbetat som lärare?  
- Vilken ålder/årskurs arbetar du med nu? 
- Vilken utbildning har du? 

Arbetssätt 
- Hur ser era matematiklektioner ut? Beskriv vad ni vanligtvis gör… 

- Material? Arbetsformer? 
- Vad har påverkat ditt val av arbetssätt? 
- Hur gynnas eleverna av ditt arbetssätt? Vad har du sett för resultat genom ditt 

arbetssätt? 

Kommunikation i matematiken 
- Beskriv hur ni arbetar med den kommunikativa förmågan i matematik? 

- Anser du att arbetsformerna inbjuder till kommunikation? På vilket sätt? 
- Vad är kommunikation inom matematik för dig? 
- Vad anser du om kommunikationsmålen i Lgr 11?  

- utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer  
- hur de kan använda dessa för att kommunicera om matematik i vardagliga och 

matematiska sammanhang.  
- utveckla tilltro till sin förmåga att använda matematiken i olika sammanhang  
- utveckla sin förmåga att föra matematiska resonemang och argumentera logiskt. 

Hur tolkar du dessa formuleringar? 
- Ser du skillnader i läroplanerna gällande kommunikation? 
- Möjligheter/fördelar/styrkor med att arbeta med kommunikation i klassrummet? 
- Ser du några svårigheter i uppdraget att utveckla elevers kommunikativa förmåga i 

matematik? 
- Hade du gjort någonting annorlunda i din matematikundervisning rörande 

kommunikation om du hade haft obegränsat med resurser? 
- Vad gör du om du märker att kommunikationen mellan eleverna inte verkar fungera?  

Matematiklyftet 
- Vad är din upplevelse av matematiklyftet? Berätta… 

- Hur undervisade du när arbetet med matematiklyftet påbörjades? 
- Hur undervisar du nu? Likheter och skillnader jämfört med tidigare? 
- Fick du testat på nya saker genom matematiklyftet?  
- Vilka delar tar du med dig som du kommer fortsätta med även efter matematiklyftet? 
- Tycker du att elevernas kommunikativa förmåga har utvecklats? Ge exempel? 
- Hur vill du fortsätta att utveckla din matematikundervisning?  
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