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Bilaga 1 Introduktionsbrev 



 

1. Inledning  
Children learn by talking and listening and should be given more opportunities to talk. 

Children talking in small groups are taking more active part in their work. Tentative and 

inexplicit talk in small groups is the bridge from partial understanding to confident 

meaningful statements. Present talk is the future thinking. (Kerry,1981:20). 
 

Utifrån pågående utbildning inom lärarprogrammet anser jag att elever i dag ges för lite tid i 

skolan till att träna upp sin verbala kommunikationsförmåga. Eftersom kommunikativ 

förmåga tar tid att lära sig inom komplexa ämnen som matematik, föreligger risker att 

förhastade slutsatser dras av delaktiga parter. Vanligt förekommande är att läraren alltför 

snabbt går in och bryter elever som diskuterar under lektioner utan att veta vad de samtalar 

kring. Elever och lärare är inledningsvis ovana vid nya arbetsformer och för högt ställda 

förväntningar vänds snabbt till negativa förevändningar så som hög ljudvolym och 

disciplinära problem. Mer tid har disponerats för algoritmräkning i skolan vilket medfört att 

merparten av eleverna inte når helheten och förståelsen inom ämnet matematik (Berggren & 

Lindroth, 1998). Löwing (2006) menar på att det finns ett stort steg mellan kontext och 

verklighet som eleverna har svårt att se sambandet emellan. Vidare förtydligar Löwing att 

eleverna har svårt att förstå och koppla samman läromedlets uppgifter med vardagen, det vill 

säga deras egen verklighet.  

 

Intresset för kommunikationen inom ämnet matematik har väckts under min utbildning inom 

lärarprogrammet, samt efter andra erfarenheter under livet. Även den egna skolgången ligger 

till grund för tankar på hur man kan förbättra undervisningen inom matematikämnet. För egen 

del passerades skolan utan några större hinder och jag hade lätt för att lära och för att ta till 

mig information. Jag ser mig själv som en av de elever som passade in i skolans upplägg där 

skillnaderna på om man ska lyckas eller inte var små. Numera ligger fokus alltmera på de 

elever som passerar skolan utan tillräcklig hjälp. Flertalet elever behöver kämpa inom flertalet 

områden för att ta till sig kunskap som för många andra anses självklar. För de här eleverna 

skulle flera alternativa möjligheter till moment med kommunikativ verbal mångfald kunna 

vara av stor betydelse. Detta skulle kunna innebära en skola där elever ges möjlighet att 

bevisa sina kunskaper likaväl muntligt som skriftligt, enligt min uppfattning. 
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Berggren och Lindroth (1998) klargör att andraspråkselever, elever med matematiksvårigheter 

och elever med läs- och skrivsvårigheter är några i raden av flera elevgrupper som i dag har 

svårigheter att omvandla tanke till skrift. Kommunikationen för dessa elever är extra viktig 

vid inlärningen av såväl matematikens grunder som andra ämnen. Vid inlärning utgår flera av 

de här eleverna från en bräcklig grund och kan känna en bristande tilltro till sin egen förmåga. 

Kommunikationen är nyckeln till information, förklaringar och nya ord som berikar elevernas 

tankevärld. Nya riktlinjer centralt inom skolan framhåller värdet av att väga in 

lärandeprocessen i skolarbetet parallellt med elevers resultat, dvs. en förskjutning från 

summativ- mot formativ bedömning. Fördelarna med en förskjutning av bedömning framhävs 

hos, Lindström och Lindberg (2006). Med mer verbal kommunikation i 

matematikundervisningen skulle elever få fler infallsvinklar, fler alternativa sätt att uttrycka 

sig på och större underlag för lärarna bli tillgänglig vid bedömning.  Om inte skolan ger 

eleverna möjlighet att visa vad de kan på det sättet de bäst hanterar kommer vissa elever att 

diskrimineras, anser Berggren och Lindroth (1998)  

 

2. Syfte  

Kartlägga den verbala kommunikationens betydelse i undervisningen i matematik inom de 

tidigare skolåren.  

 

3. Frågeställningar 
• Vilka kommunikativa situationer finns i matematikundervisningen?  

• Hur kan man organisera fram fler kommunikativt givande situationer praktiskt? 

• Vilka eventuella hinder finns när det gäller att skapa kommunikativa situationer i 

matematikundervisningen? 
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4. Teoretisk bakgrund 

4.1 En undervisning i behov av kommunikation 
På stark frammarsch är en ny samhällsklass anser, Heissland, (1999). Han talar om en 

språkhandikappad underklass. Heissland åsyftar elever som uppvisar brister i sitt språk pga. 

litet ordförråd och en otillräcklig förståelse utifrån sammanhanget i text och tal. 

Alexandersson (1999) menar att många problem inom matematiken kan förklaras med att 

undervisningen är resultatstyrd och huvuddelen baseras på skriftliga moment. Snedfördelning 

mellan skriftlig och muntligt i verksamheten leder, enligt Dysthe (1996), till orättvisa 

förutsättningar för eleverna. Dysthe påpekar elevers förmåga att omsätta sin tankar till skrift 

och därav påverkas många elever negativt i dagens skola. 

 

 Unenge, Sandahl och Wyndhamn (2004) klargör att många elever uppfattar matematiken 

negativt beroende på dess selektiva och kunskapsmätande status. Enligt Unenge, Sandahl och 

Wyndhamn medför detta att elever upplever ämnet som svårt och förenat med 

prestationsångest. Malmer (2000) menar att skolan många gånger tenderar att bedriva ett 

förmedlande av handlingsmönster istället för att förmedla kunskaper. Förklaring ligger i ett 

upplägg där svårighetsgraden ökar alltför snabbt och abstrakt tänkande införs tidigt, enligt 

Malmer. Löwing (2006) är inne på liknande tankar och anser att undervisningen i vissa fall 

brister redan innan elever fått möjlighet att lösa talen pga. uppgifternas uppbyggnad och på 

grund av att text och innehåll ligger utanför elevernas referensramar. Berggren och Lindroth 

(1998) anser att en del elever löser uppgifter efter inlärda mönster och efter hur uppgiften ser 

ut utan att överväga vad man egentligen frågar efter. Upplägget kan leda till 

matematikskadade elever dvs. elever vars själförtroende skadats och inställning till ämnet i en 

del fall förblir negativt, enligt Berggren och Lindroth. 

 

Utebliven kommunikation är följden när tyst, enskild räkning är vanligt förekommande i 

dagens skola, klargör Svedberg (2003. Detta upplägg och egen studie i läroboken leder, enligt 

Malmer (2000), till att elevers kreativitet och fantasi successivt byts ut mot förespråkade 

lösningsstrategier. Löwing (2006) vidhåller att läraren flertalet gånger förbiser brister hos 

eleverna på grund utav det enskilda upplägget. Elever med problem i dag kan gå vidare utan 

att märkas långt upp i stadierna med hjälp av ytliga kunskaper och facit, förklarar Berggren 

och Lindroth (1998) 
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4.2 Kommunikativa situationer i matematikundervisningen 
I Lpo 94 framgår att läraren aktivt bör arbeta för att förbättra sina elevers språkutveckling, 

samt ge dem möjlighet att påverka och känna sig delaktiga i den process de är en del av. Detta 

är ett pedagogiskt upplägg som är väl förenligt med den deliberativa demokratin, påpekar 

Englund (2000). Detta är en demokratiform där alla parter görs hörda och slutligen enas i 

aktuell fråga genom kommunikation, klargör Englund. 

 

Enligt Alexandersson (1999) bör en kunnig lärare kontinuerligt reflektera över 

undervisningen och huruvida den och kommunikationen går att förbättra. Detta är förenligt 

med förskjutningen från resultatstyrd undervisning mot en mera processbetonad som lagts 

fram via central styrning inom skolan den senaste tiden. Principen är att alla moment under 

elevens skolgång ska lyftas fram och ligga till grund för lärarens diagnos av eleven. Eleven 

ska bli medveten om att alla delar är lika viktiga samtidigt som fokus lyfts från tidigare 

enstaka tester, klargör Alexandersson. Ur styrmedlen står att läsa: ”All tillgänglig information 

ska ligga till grund för lärarens bedömning” Lpo 94, s.16. vilket överensstämmer väl med de 

nya direktiven. Alexandersson (1999) menar att läraren ska arbeta med kvalitativ feedback 

och guida eleven genom kommunikation direkt under pågående moment. Muntliga inslag i 

undervisningen vid sidan av de skriftliga momenten kan ge elever med tidigare svårigheter 

bättre förutsättningar. Med tiden så ökar uttrycksformerna och mängden moment leder fram 

till mer rättvisa förhållanden för eleverna, anser Alexandersson.  

 

En längre guidande verksamhet innan begrepp införs där logiskt tänkande och fantasin 

stimuleras är att föredra, anser Malmer (2000). Yngre elever har en god taluppfattning av tal 

som de kan relatera till något konkret föremål. Vidare framgår att undervisning som bygger på 

förståelse av de elementära momenten är att föredra då de ger eleverna bättre kunskaper, 

enligt Malmer. Taube (2000) anser att det förebyggande arbetet är avgörande karaktär för hur 

pass väl matematikundervisningen kommer att fungera. Hon menar att ingen grund för positiv 

utveckling finns hos en elev med tidigare matematiska motgångar innan självförtroendet har 

stärkts. Som lärare bör man skapa ett positivt och varmt klimat, som enligt Taube kan göra att 

eleven uppmuntras och aktivt vill lära sig mera. Förenligt med matematikdidaktisk 

ämnesteori, menar Berggren och Lindroth (1998) är om läraren använder sig av tvåspråkighet 

i sin kommunikativa relation gentemot eleven. Praktiskt kan upplägget förklaras genom att 
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eleven beskriver uppgiften med egna ord och läraren inte direkt rättar fel utan kommenterar 

och istället återger elevens ord med korrekta matematiska uttryck. En god lärare besitter 

förmågan att ställa frågor som stimulerar eleverna till att tänka ett steg längre. Eleverna bör 

vidare ges en förståelse i undervisningsmomentens slutliga mål för att så många elever som 

möjligt ska kunna se kopplingen mellan delmoment och helhet. Detta är en viktig 

utgångspunkt som hjälper eleverna till ökad förståelse då flera elever ibland missar avgörande 

mål i ämnet, påpekar Berggren och Lindroth (1998). 

 

Kernell (2002) anser att en kunnig lärare bör vara medveten och insiktsfull om sig själv och 

utnyttja eventuella fördelar inom kollegiet. Även NCM (2005) tar i sin bok Matematik –ett 

kommunikationsämne  upp att en kunnig lärare utnyttjar och tar tillvara elevers förmåga när 

de bedriver undervisning. Vidare klargör NCM att matematik är ett kommunikationsämne och 

att flertalet elever skulle bli hjälpta av kommunikativt stimulerande verksamheter. Unenge, 

Sandahl och Wyndhamn (2004) menar att ökad verbal kommunikation och långsammare 

påbyggnad av matematikens svårighetsgrader kan vara en alternativ väg. En lärare med vidare 

förståelse kan bygga upp en undervisning där kontinuerligt laborativt material finns 

tillgängligt för eleverna, tillägger Unenge, Sandahl och Wyndhamn.  

 

Grundläggande för all kommunikation anser Kernell (2002) är relationen mellan de ingående 

parterna. Vidare anser Kernell att man som pedagog och lärare måste bedöma elevers svar 

efter deras personliga förutsättningar. Först när man inser bakgrunden och accepterar att 

svaret kan tolkas som rätt ur en annan persons tankevärld kan ingående parter  kommunicera 

mer givande. Som lärare bör man uppmuntra och motiverat arbeta för att skapa intressanta 

situationer och vinklingar i undervisningen. Man bör stimulera eleverna till att lita på sin egen 

förmåga, pröva nya områden och delge varandra sina tankar. Slutmålet för en lärare är när den 

gjort sig själv umbärlig i undervisningen, enligt Kernell.  

 

Malmer (2000) tar upp att en lärare som är kompetent inom sitt ämnesområde lyfter fram 

konkret material kontinuerligt och visar eleverna fördelarna med dessa. Tanken är att eleverna 

lättare ska kunna koppla abstrakta tankegångar till något mer lättförståeligt. Viktigt är att 

klargöra för eleverna att konkret material ska ses som ett naturligt hjälpmedel och då är det 

avgörande om det material finns tillgängligt kontinuerligt. En kompetent lärare besitter goda 

ämneskunskaper vilka är behövliga när elevernas frågor ska besvaras utifrån deras olika 

kunskapsnivåer och förutsättningar. Läraren ska arbeta för att bygga en undervisning för 
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eleverna där förståelsen är grundläggande. Elementära moment är i fokus och inga 

ytterliggare steg bör tillkomma innan eleverna besitter grunderna, klargör Malmer (2000). 

Alexandersson (1999) väljer en liknande infallsvinkel och menar att en lärare med goda 

förkunskaper aktivt kan höja nivån på undervisningen genom god kommunikation mellan 

lärare och elev. Svedberg (2003) tar upp att en lärare som arbetar aktivt lägger in 

gruppövningar för att främja kommunikationen i verksamheten. Läraren avsätter god tid för 

momenten och bryter inte direkt vid motgångar eller byter sammansättningen av elever, 

understryker Svedberg. 

 

4.3 Kommunikativt givande situationer praktiskt 

4.3.1 Gruppdiskussioner 
Malmer (2000) anser att man kan lära av andra och vidga sina kunskaper genom att 

kommunicera med varandra i grupp. Vikten av att värdera olika elevlösningar att dra lärdom 

av varandra framhålls av Unenge, Sandahl och Wyndhamn (2004). Svedberg (2003) klargör 

att man som lärare genom samtal kan bygga upp givande kontakter till eleverna.  

 

4.3.2 Utgå från en bild 
En annan metod för att skapa kommunikation, enligt Berggren och Lindroth (1998) är att man 

låter eleverna gör sina egna uppgifter utifrån en bild. Uppgifter som utgår från en gemensam 

bild kan ges över en längre tidsperiod. På detta vis ges elever med svårigheter bättre 

möjligheter, pressen att svara omgående försvinner och fokusen läggs istället på förståelse, 

anser Berggren. Även NCM (2005) tar i sin bok Matematik – ett kommunikationsämne upp 

fördelarna med att utgå från bilder i undervisningen.  

4.3.3 Matematikglosor 
Malmer (2000) lägger fram ett annat sätt att undervisa, nämligen att införa matematikglosor. 

Fastställt sedan tidigare är att elever alltför ofta missförstår uppgifter pga. att de tolkar 

beskrivningarna fel. Det är inte de matematiska termerna utan vid de vardagliga orden som 

används för att beskriva problemen som elever tappar förståelsen. Med en utökad träning av 

dessa ord menar Malmer att elevernas förutsättningar kan förbättras.  

4.3.4 Spel 
Spel är en enkel arbetsmetod där fantasi och kreativitet stimuleras, poängterar Malmer (2000). 

Elevens förmåga att räkna tränas under roliga och motiverande former. Diskussioner kan 
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uppstå och man tränas omedvetet när man tvingas redogöra för sina drag inför gruppen. Lekar 

och spel kan lätt anpassas efter elevernas ålder, anser Malmer.  

 

4.3.5 Tillgången till konkret material 
En övergripande faktor när det gäller att skapa kommunikation i undervisningen som både 

Berggren och Lindroth (1998) och Malmer (2000) är överens om är vikten av närhet till 

konkret material. Läraren har enligt Malmer en viktig roll i att guida eleverna och lyfta fram 

fördelar med hur tankegången kan förtydligas av konkret material använt i rätt sammanhang. 

Exempel på konkret material är: cuisenärstavar, kulram, klockan, centikuber, pengar, vatten, 

tärningar och geobrädor. Berggren och Lindroth (1998) tar upp att många lärare arbetar för att 

förbättra och utveckla undervisningen. Berggren och Lindroth påpekar att trots detta finns det 

klassrum där framåtandan stagnerat och läroböckernas uppslag är allt som eleverna möter. 

 

4.4 Hinder för kommunikation i undervisningen 
Alexandersson (1999) tar upp en förklaring vilken han benämner som den svårstyrda skolan. 

Central styrning inom skolan avser att integrera demokratins spelregler och aktuella politiska 

ståndpunkter i skolan. Målsättningen är att förena och göra skolorna mera likvärdiga. Genom 

decentraliseringen har idag ansvaret flyttats ner till kommunal nivå. Olika politiska 

ståndpunkter bland personalen gör att skolornas upplägg kan variera trots lika direktiv. Skolan 

blir svårstyrd när flertalet parter förenas, samtidigt som de verksamma ska ges utrymme för 

personlig tolkning. Baksidan av övergripande styrmedel och centrala direktiv är att 

tolkningarna hos berörd personal kan skilja stort individer emellan, enligt Alexandersson.  

 

I boken Att finna balanser tar Kernell (2002) upp vikten av en persons förmåga att prioritera 

om med avseende på yttre eller nytillkomna händelser. Kernell menar att en lärare med 

bristande ämneskunskaper får svårare att förändra och flexibelt anpassa undervisningen efter 

eleverna eftersom detta ställer högre krav på kompetens. Hos en lärare kan den egna 

osäkerheten, bristande ämneskunskaperna, och val av pedagogiskt upplägg leda till att 

eleverna påverkas negativt, enligt Svedberg (2003). Enligt Taube (2000) är vanliga fel som 

ligger till grund för uteblivna resultat i undervisningen att läraren inte förstår samverkan av 

olika faktorer för en givande inlärning. Taube klargör att man många gånger allt alltför snabbt 

höjer nivån på matematiken och lägre ner i åldrarna inför abstrakt tänkande. Detta kan 

medföra att elevernas självförtroende påverkas negativt när de ställs inför uppgifter de inte är 
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mogna för, anser Taube (2000). Liknande förklaringar till elevers uteblivna förståelse inom 

matematiken framhåller även Malmer (2000) och Berggren och Lindroth (1998) .    

 

 NCM (2005) redogör i boken Matematik från början för att det idag inte finns någon 

vedertagen strategi på hur man ska ta steget ifrån tidigare fokus på algoritmer till ett upplägg 

som mer utvecklar elevers logiska tänkande och främjar förståelsen. Berggren och Lindroth 

(1998) klargör att en vanlig förklaring till en alltför styrd undervisning baserad på läromedlet 

beror på tidsbrist för planering och en trygghet i tidigare genomförda moment. För att arbeta 

parallellt vid sidan av läroboken eller helt utan ställs större krav på lärarens ämneskunskaper 

och mod i att ge sig ut i det okända, enligt Berggren.   

 

5. Metod 
 

5.1 Urval 
Jag har valt att intervjua tre lärare samt observera deras klass eller elevgrupp under ett 

lektionstillfälle. Informanterna har valts ut efter tidigare etablerad kontakt privat eller via 

uppgiftsformer kopplade till lärarutbildningen. De tillfrågade lärarna arbetar i olika 

ålderstadier inom de tidigare skolåren. Även lärarnas ålder, utbildningar och antal verksamma 

år inom skolan skiljer sig åt. De olika skolor de representerar har gemensamt att de är mindre 

skolor med en normalt skiftande mångfald av elever. Tiden för varje intervju är en timme och 

ett lektionspass har avsatts för observationen.  

 

5.1.2 Informant- och observationsbeskrivning 
Lärare ett 

Nyutbildad manlig idrottslärare som vikarierar i ett flertal klasser och hjälper till extra när 

resurser behövs inom kollegiet. Han arbetar inom klasserna fyra-sex. 

 

Observation ett 

Under den här observationen fick jag följa lärare ett under en matematiklektion i årskurs fem. 

Eleverna planerar här sin egen undervisning och eftersom de befinner sig inom olika moment 

blir upplägget av skiftande karaktär. Tanken är att var elev ska ta ett större ansvar och bli 

mera delaktig i sin skolgång. De elever jag valde att titta närmare på och följa var tre pojkar 
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som tillsammans satt i ett intilliggande grupprum. De arbetade med ”mattekompis”, ett slags 

praktisk problemlösning. Dagens övning gick ut på att bygga hus med hjälp av caplastavar 

och lösa geometriska pussel. Beskrivningar till övningen fanns och de skulle komma på olika 

modeller hur de kunde bygga utifrån ett bestämt antal stavar.  

 

Lärare två 

Kvinnlig fritidspedagog som har flerårig erfarenhet. Läraren arbetar parallellt med en annan 

lärare i årskurs tre. Upplägget är flexibelt och personalen delar på arbetet och 

ansvarfördelningen. Hon ansvarar även för fritidsverksamhet före och efter skolklassen. 

 

Observation två 

Under den här observationen fick jag följa läraren och halva klassens elever under ett 

lektionstillfälle i skolans trädgård. Under det här lektionstillfället skulle man arbeta med 

matematik. Tanken från lärarens sida var att stärka elevernas uppfattning kring huvudbegrepp 

i vårt måttsystem. Eleverna fick jämföra växter med varandra och samla in saker efter lärarens 

önskemål. Exempelvis kunde man fråga hur lång en meter är.  

 

Lärare tre  

Manlig elevassistent som har flerårig erfarenhet och som arbetar parallellt med en annan 

lärare. Elevassistenten arbetar aktivt inne i klassrummet med några elever i årskurs fem, som 

var eller är belagda med åtgärdsprogram. Eleverna deltar i den ordinarie undervisningen, men 

behöver extra hjälp med att komma igång. 

 

Observation tre 

Under det här observationstillfället fick jag bevittna en annorlunda undervisningssituation. 

Eleverna dirigerades ut på skolgårdens baksida av läraren för att lite närmare kontrollera 

pågående nybyggnation. Väl på plats ställde läraren frågan till eleverna om de gick att 

uppskatta mängden jord som forslats bort från en större grop. Gropen som grävts var ett 

inledande steg inför en ny klätterställning som inom kort skulle byggas. Med sig hade läraren 

måttband och därefter fick eleverna dela in sig i grupper och tillsammans försöka beräkna 

volymen.  
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5.2 Datainsamlingsmetoder 
Inför valet av undersökningsmetod vägdes olika för- och nackdelar in med intervjuer jämfört 

med enkäter. Enkäter ströks bland annat på grund av lång väntetid på svar och risk för 

bortfall. Övergripande har valet av metod baserats utifrån vilken metod som ger mest utbyte 

och sammanfaller med mitt syfte.   

 

Mitt val av undersökningsmetod är kvalitativa intervjuer av den orsaken att en stor mängd 

information sökes inom ett smalt frågeområde, i enlighet med Bryman (2002). Den kvalitativa 

intervjun utgår och fokuserar på informantens perceptioner (Johansson & Svedner, 2006). 

Den kvalitativa intervjun kan lätt övergå till en strukturerad intervju om inte intervjuaren 

tillmötesgår och reflekterande bemöter informantens svar utan enbart håller sig till ett 

förutbestämt frågeformulär. Trost (1997) förtydligar att syftet och begränsningar ska vara 

klarlagda innan den kvalitativa intervjun påbörjas. Med kvalitativa intervjuer ges intervjuaren 

förmånen att leda och mer inträngande förtydliga informantens svar, enligt Bryman (2002). 

Trost (1997) ger en liknande bild och beskriver att kvalitativa intervjuer är lämpliga när 

skiftande tillvägagångssätt eller sätt att parlamentera ska studeras. För aktuella 

frågeställningar se introduktionsbrev, bilaga 1. 

 

Parallellt genomfördes kvalitativa observationer för att ge ett komplement till informanternas 

intervjusvar i jämförelse till deras undervisning, enligt Johanssons och Svedners (2006) 

rekommendationer. Med kvalitativa observationer avses övergripande observationer där fokus 

inte ligger på enskilda eller förutbestämda situationer. Fördelen med att inte observera en 

förutbestämd situation är att man utifrån helheten får ett större material att tolka och bättre 

kan förstå olika delmoment, poängterar Johansson och Svedner (2006). Däremot föreligger 

risker att informanten medvetet agerar på ett konstlat sätt vilket kan medföra att 

observationsresultatet färgas, enligt Bryman (2002). Under observationerna intog jag en 

passiv roll och följde läraren och dess klass eller elever från sidan. Bryman (2002) benämner 

denna observationsform som en icke deltagande observation pga. att aktuell händelse eller 

aktör betraktas passivt från sidan. Ingen kommunikation förekom med aktörerna under 

observationerna utan allt material baserades på min tolkning av verksamheten i efterhand. 

Eftersom observationen genomfördes i avsikt att kopplas till ett fastställt syfte kan man 

benämna den som en öppen observation, med stöd av Johansson och Svedner (2006). Vidare 

framkommer enligt samma källa att detta är en vedertagen metod för arbeten inom 

lärarutbildningen. 
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5.2.1 Forskningsetik 
All insamlad information hanterades enligt god etik vid rapportskrivning och alla namn togs 

bort, enligt sekretessregler och rekommendationer från Johansson och Svedner (2006). Vidare 

förtydligades att inga utpekande detaljer eller beskrivningar skulle återges som kunde härledas 

till aktuella skolor eller personer. Intervjuerna bandades och materialet förstördes kort efter att 

informationen bearbetats. Informanten kunde välja att avbryta en intervju eller observation 

när som helst och även att återkalla insamlad data. Berörda informanter kommer efter avslutat 

arbete erhålla varsitt exemplar av detta arbete i sin helhet. Denna information har även getts 

informanten i ett tidigt skede via introduktionsbrev. 

 

5.2.2 Reabilitet  
Johansson och Svedner (2006) förklarar att med reabilitet avses arbetets tillförlitlighet, dvs. i 

vilken grad insamlad data går att överföra till liknande sammanhang. Vid examensarbeten har 

den studerande sällan möjlighet att genomföra mätningar av studiens tillförlitlighet, klargör 

Johansson och Svedner (2006). Vidare tilläggs att noteringar bör skrivas om hur insamlandet 

av informationen genomförts så att detta senare kan kommenteras i diskussionen. Med tanke 

på att detta arbete skrivs enskilt erhålls en obestämd tillförlitlighet beträffande tolkningen av 

genomförda observationer och intervjuer. Antalet intervjuer och observationer är tre till 

antalet och har genomförts vid ett tillfälle. Ingen möjlighet finns att kommentera huruvida 

detta resultat speglar skolornas dagliga rutiner eller kan betraktas som ett enstaka utfall. I 

motsatts till ett större antal ytliga intervjuer kan ett färre antal rätt genomförda med stort djup 

ge ett bättre resultat och tillförlitlighet, påpekar Trost (1997). Vidare tilläggs att svårigheter 

kan föreligga vid hanteringen av större antal intervjuer och önskvärda personliga reflektioner 

av informanten kan utebli. Viktigt oavsett antalet intervjuer eller observationer är att man som 

intervjuare förhåller sig objektiv för att bibehålla en så pass hög tillförlitlighet i resultatet som 

möjligt, understryker Trost.  

5.2.3 Validitet 
Trost (1997) klargör att med validitet åsyftas huruvida det som avsetts att undersöka, 

undersökts eller ej. I en studie där man undersökt vad man avsett att undersöka erhåller man 

en hög validitet. Vidare bedöms innehållet i insamlad information ingående med 

utgångspunkt i syftet enligt Trost (1997). Liknande förklaringar går att finna i Johansson och 
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Svedner (2006) som menar att validitet står för i vilken utsträckning resultatet återspeglar det 

som undersökts. Genomförda intervjuer och observationer är tre till antalet, men dessa har 

desto mer noggrant genomarbetats. Däremot kvarstår frågan vilket utfall tre andra lärare eller 

ett annat observationstillfälle skulle ha medfört? 

5.3 Genomförande/Procedur  
Efter att frågorna sammanställts inför intervjun och området som skulle iakttagas under 

observationen fastställts, påbörjades sammanställningen av ett introduktionsbrev. 

Målsättningen med informationsbrevet var att meddela informanten om arbetets upplägg och 

tillfråga dem om de var villiga till att medverka i en intervju och en observation. 

Informationsbrevet beskriver även god etik i sammanhanget, samt handhavandet av insamlade 

data. Introduktionsbrev bifogas som bilaga nr.1.  

  

Enligt Stadlers (2006) rekommendationer har en provintervju genomförts med en objektiv 

person före intervjuerna. Detta är ett rent övningsförfarande där fel och nya lärdomar 

upptäcktes i ett ingående skede av metodarbetet, enligt Stadler. Intervjuerna bandades och 

bearbetades kort efter genomfört moment. Tanken var att inga detaljer skulle utebli och att 

efterarbetet skulle färgas minimalt. Inför varje intervju tillfrågades informanten ytterliggare en 

gång om de ville delta. Information gavs att intervjun kunde avbytas direkt när informanten så 

önskade. I samband med intervjutillfället diskuterades kommande observationsmoment. Väl 

på plats inför observationen genomfördes en kortare presentation av mig till berörda elever. 

Information gavs om syftet med mitt arbete och hur observationen praktiskt skulle 

genomföras. Eleverna blev varse om att jag skulle följa dem passivt under en lektion och att 

aktuella händelser skulle dokumenteras som kunde kopplas till arbetes syfte. Ingen 

kommunikation förekom mellan mig och läraren eller dess elever under själva observationen. 

Inför observationen gavs ingen information från läraren till mig om vad som väntade under 

observationen. Tanken var att observationen skulle dokumenteras utan några tidigare 

förväntningar. Insamlandet av information skedde genom papper och penna. Kort efter 

genomförd observation bearbetades innehållet.  
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6. Resultat och analys 

6.1 Finns det ett behov av mer kommunikation i 
matematikundervisningen? 

6.1.1 Resultat  
Lärare ett förklarade att ”kollegorna arbetade mycket individuellt”. Läraren ansåg att mycket 

tid skulle kunna sparas in om man kommunicerade med varandra om sina planeringar istället. 

Vidare framkom att ”enskild räkning i böckerna var en vanlig arbetsform” och att ”elever 

avbröts alltför snabbt av läraren”. Lärare ett poängterade att matematik borde vara en 

obligatorisk del i lärarutbildningen oavsett ålderkategori. En behörighet han själv hade 

kompletterat efter avslutad utbildning. 

 

Lärare två berättade att ”eleverna fastnade i böckerna” och att ”en del lärare följde boken till 

hundra procent”. Läraren tillade att när de äldre lärarna styrde var de ”inrutade efter 

diagnoser”. Lärare två förklarade att om läraren band sig till boken blev de låsta inom 

lektionsämnet. Enligt lärare två ”utgick en del lärare inte från barnet”. Detta påstående 

förklarade läraren med att andra kollegor enbart bedrev undervisningen efter handledningen i 

boken. Orsaken till detta enligt lärare två var att det fanns en oskriven prestige att kunna visa 

upp för andra hur långt man hunnit i planeringen. Utanför ställda frågor tillade lärare två att 

matematik bör vara obligatoriskt i utbildningen för blivande lärare. Personligen önskade sig 

lärare två själv mer kunskaper för att kunna arbeta mer med alternativa former och för att bli 

bättre på att kommunicera med sina elever. Lärare två ansåg att ”lärare måste man ha varit 

någon annanstans tidigare”. Med detta menade lärare två att livserfarenhet var en viktig 

grund i sammanhanget och något som man bör väga in. Erfarenheten kan ge bättre 

förutsättningar inför bemötandet av olika personer. 

 

Lärare tre ansåg att man skulle ”kringgå gamla mönster”. Vidare tillade lärare tre att elevers 

förkunskaper varierar stort. När lärare tre rättar sätter läraren ett frågetecken istället för 

sedvanlig bock i kanten om elevernas svar saknar logik eller möjlighet att följa. Lärare tre 

menade att rättning i många fall kan medföra onödiga problem eller press om den görs på 

felaktigt sätt. Vidare klargjorde lärare tre att med ett pedagogiskt upplägg kan kommunikation 

föras kring enskilda elevers problematik och båda parter kan lära sig mera. Mycket i skolan 

sker rutinmässigt ansåg lärare tre, utan att verksam personal ifrågasätter behovet eller om det 

finns någon bättre lösning. 
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6.1.2 Analys 
En ny samhällsklass med språkhandikapp är på stark frammarsch enligt, Heissland (1999). De 

tillfrågade lärarna ger en annan beskrivning och menar på att det finns en naturlig blandning 

av elever. Lärare tre tillade dock att kunskaperna mellan eleverna kan variera stort. Detta 

förklarade lärare tre med att variationen på den undervisning som möter eleverna ser väldigt 

olika ut. En del elever kan möta en mer öppen undervisning där det samtalas kontinuerligt 

under lektionerna kring ämnet på olika sätt. Andra elever kanske enbart möter läromedlet som 

dessutom med få kommunikativa inslag läggs fram på ett felaktigt sätt. I den aktuella klassen 

där läraren tre arbetar beror problematiken främst i elevernas förutsättningar och skiftande 

hemmiljö enligt lärare tre.  En annan parallell som går att dra till lärarnas svar i enlighet med 

Alexandersson (1999) är att många problem inom matematiken beror på en alltför 

resultatstyrd undervisning. Dysthe (1996) är inne på liknande tankar och menar att följderna 

leder till orättvisa förutsättningar för eleverna. Detta syns även hos de intervjuade lärarna då 

ingen tagit upp alternativa bedömningsformer vid sidan av de skriftliga och att två av tre 

lärare påtalat att läroboken är central i undervisningen. Utöver detta kan elevers arbete med 

spel eller praktiska moment i grupp ses som en alternativ form där kommunikation 

förekommer. Lärare två tillade att den lärare som hon samarbetar med ibland inte utgår från 

barnen. Exempelvis lade denna lärare mer fokus på att hålla tidsplanen istället för att planera 

undervisningen efter elevernas gensvar. Följderna av förhållningssättet är att läraren tror sig 

veta vad som är mer pedagogisk och lämpligt för eleverna. Bitvis tvingas eleverna gå vidare 

från ett delmoment till ett annat trots att förståelsen är bristande. Detta är ett agerande som 

lärare ett anser förklaras av individuellt arbete och utebliven kontakt med övriga kollegor. 

Enligt lärare två blir följderna ett högt tempo och mindre möjligheter till kommunikation 

mellan elev och lärare. De gånger detta förekommer är det korta meningsutbyten om vad som 

ska göras och hur det ska göras. Inga genomgångar förekommer om bakomliggande 

problematik, vad man bygger vidare från eller avser att koppla samman momentet med, 

förklarar lärare två. 

 

Elever kan uppfatta matematiken negativt beroende på dess särskiljande och 

kunskapsvärderande status, enligt Unenge, Sandahl och Wyndhamn (2004). Detta är en 

förklaring som går att knyta till lärare tre och hans åsikt gällande vikten av att kringgå gamla 

mönster. Med detta menar lärare tre att enskild räkning var elev för sig inte är tidsenligt och 
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närmast att betrakta som ett förlegat synsätt. Läraren vill lyfta fram arbeten i grupp, 

veklighetsförankrad undervisning och genomgångar där alla kommer till tals eller rådfrågas, 

allt för en rikare kommunikation. Malmer (2000) tar upp en tänkbar förklaring till elevers 

negativa uppfattning och menar att skolan har en benägenhet att lära ut handlingsmönster 

istället för djupare förståelse. Löwing (2006) påpekar att undervisningen ibland felar redan i 

det förberedande stadiet. Berggren och Lindroth (1998) tar också upp att elever lär sig att följa 

och följer mönster i matematiken. Behovet av en kompetent lärare som kan kommunicera 

med sina elever är tydligt och två av tre tillfrågade lärare anser att matematikämnet bör ligga 

som en obligatorisk del i lärarutbildningen för att höja kompetensen. Lärarna anser att 

lärarkompetensen särskilt inom de tidigare skolåren varierar stort inom ämnet. De tillfrågade 

lärarna tog upp att flertalet lärare har svårigheter att kommunicera med sina elever inom 

ämnet. Problemen uppstår främst när läraren ska förklara problem som eleverna har och för 

eleverna på ett lättförståligt vis. 

 

Svedberg (2003) tar upp att kommunikationen stundtals uteblir på grund av enskild räkning. 

Malmer (2000) är inne på liknande tankar och skriver att upplägget kan medföra att elevers 

kreativitet och fantasi successivt byts ut mot förespråkade lösningsstrategier. Löwing (2006) 

menar att läraren många gånger omedvetet förbiser elevernas problem på grund av det 

enskilda upplägget. Teorierna överensstämmer med lärare ett och lärare tvås åsikter gällande 

målstyrd verksamhet och individuellt upplägg. Baksidorna av det enskilda upplägget enligt de 

tillfrågade lärarna är att många felaktiga uppfattningar och lärdomar förbises av båda elever 

och lärare. Genom en bättre kommunikation mellan ingående parter skulle man kunna spara 

mycket tid och kunna tipsa varandra om bra lösningar eller strategier, klargör lärarna. Lärare 

ett poängterar att elever som kommunicerar ofta allt för snabbt avbryts av läraren utan att 

denna noterar vad samtalet handlade om. Elever som blir tillsagda att vara tysta kan 

missuppfatta tillrättavisningen från läraren och bli mera tillbakadragna, anser lärare ett. En 

annan förklaring som tidigare tagits upp av lärare två är att lärarna är alltför inriktade på att 

hinna till en viss punkt i planeringen inom fastställd tid. Detta är en riskabel fokusering på 

kvantitet istället för kvalité och bristande förståelse från lärare gentemot elev. Läraren sänder 

hela tiden signaler till eleverna medvetet och omedvetet. Som lärare gäller det att tänka på hur 

man agerar på bästa sätt, påpekar de tillfrågade lärarna. 

 

En intressant och givande lösning på ett vanligt förekommande problem tas upp av lärare tre. 

Lärare tre förespråkar att man bör sätta ett frågetecken istället för bock i kanten av uppgiften 
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de gånger ingen logisk koppling mellan uppgift och svar finns från elevens sida. Detta skulle 

medföra att eleven tvingas förklara ytterliggare eller att eleven blir varse om sitt fel och kan få 

en bättre förståelse. Detta är enkel och tydlig markering som medför en förbättrad 

kommunikation mellan lärare och elev, anser läraren. En annan positiv effekt är att elevens 

självförtroende blir mindre påverkat, vilket hos svagare elever kan vara nedsatt sedan tidigare, 

enligt lärare tre.  

 

Sammanfattningsvis tyder de tre tillfrågade lärarnas åsikter på en rad kringliggande faktorer i 

verksamheten som är i behov av utveckling, faktorer som samtliga skulle kunna leda till en 

förbättrad undervisning för eleverna på längre sikt. Förenande för de tre lärarna är deras 

åsikter kring behovet av en utökad kommunikation och de positiva effekter det kan medföra.  

 

6.2 Vilka kommunikativa situationer finns i matematikundervisningen? 

6.2.1 Resultat 
Lärare ett tar upp ”förklaringar utifrån praktiska exempel”, exempelvis om vikt och volym. 

Andra former kan vara ”gruppdiskussioner kring spel” eller ”samtal mellan lärare och elev 

om elevens enskilda undervisning”. Lärare ett framhåller att ”elever som samtalar med 

varandra spar tid och får en bättre förståelse”. Lärare ett tar upp att de arbetar övergripande 

med en undervisningsform kallad SET, (social emotionell träning). SET ska berika elevernas 

ordförråd och hjälpa dem till en bättre kommunikativ förmåga gentemot andra. Grunden till 

denna undervisningsform är rollspel och dagliga situationer som arbetas igenom och som alla 

kan dra lärdomar av. Ett annat moment i matematikämnet som tränar den kommunikativa 

delen är ”mattekompis” Detta är en stående punkt i undervisningen där elever i smågrupper 

tränar olika aktuella delmoment praktiskt och kan kommunicera kring övningarna.  

 

Lärare två menade att ”arbetet med den sociala biten ger resultat i övrigt”. Ett annat upplägg 

som leder till verklighetsförankrad matematik, som den här läraren ofta utgick från, var en 

skolträdgård. I övrigt ansåg lärare två att ”lärarhandledningen styr” alltför många gånger, 

vilket kan medföra att spontana och betydelsefulla händelser hos eleverna inte 

uppmärksammas av läraren. 
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Lärare tre lyfter fram ”genomgångar där alla elever stimuleras till att svara”. En annan 

infallsvinkel är en pågående nybyggnation vid skolan dit många problem praktiskt kan 

kopplas. Återkommande för lärare tre är att ”eleverna får förklara sina tankar”.  

 

6.2.2 Analys 
I Lpo 94 framgår att läraren ska förbättra sina elevers språk och ge dem möjligheten att 

påverka och känna sig delaktiga i den process de är en del av (Skolverket, 2006). Detta är ett 

pedagogiskt upplägg som är väl förenligt med den deliberativa demokratin i enlighet med 

Englund (2000). Dessa tankegångar överensstämmer med samtliga lärares åsikter om vikten 

av social och kommunikativ träning.  Lärare ett tar upp en schemabrytande form kallad SET 

där elevers kommunikativa och sociala sidor stärks utifrån olika upplägg. Kopplingar från 

observationen kan göras vilka visar på att lärare ett står för flexibilitet genom att 

undervisningen anpassas och omarbetas efter elevernas behov.  

 

Lärare två kommenterar det hela med att arbetet med den sociala delen ger ett övergripande 

resultat, dvs. påverkar inom alla ämnen. Arbetet med skolträdgården visade sig under 

observationen hjälpa eleverna att lättare koppla samman olika begrepp med hjälp av fler 

sinnen. Uppfattningen man fick av lärare två var att detta var en person där tiden knappt 

räckte till för allt som ville göras. Läraren var en framåtsträvande person som aktivt arbetade 

med sina elever vilket även framkom under intervjun. Lärare tre tar upp en undervisning där 

eleverna allmänt övas i att förklara mera genom att genomgångarna görs mera aktiva.  

 

Enligt Alexandersson (1999) förväntas en kunnig lärare att reflektera över undervisningen och 

huruvida den och kommunikationen går att förbättra. Detta påpekade lärare två och 

förtydligade sin tankegång utifrån en skolträdgård där elever aktivt tränas i att koppla samman 

matematik och verklighet. Återigen poängterar samma lärare att den klasslärare hon 

samarbetar med är bunden till lärarhandledningen och inte besitter ett friare tänkande. Lärare 

ett redogör för ett upplägg där läraren kontinuerligt samtalar med eleven kring aktuell 

undervisningen i samband med dess enskilda studieplan. Eleven skriver själv samman sin 

planering veckovis och därefter godkänns och följs den upp av läraren. Lärare tre har som 

tidigare nämnts lyft fram aktiva genomgångar. Detta är ett upplägg som överensstämmer väl 

med Alexandersson (1999) som framhåller undervisningsformer som stimulerar eleverna till 
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att utvecklas. Tid och utrymme ges till eleverna för att de ska kunna ventilera sina 

tankegångar, förklarar lärare tre. 

 

I läroplanen står att läsa: ”All tillgänglig information ska ligga till grund för lärarens 

bedömning” (Lpo 94, s.16). Alexandersson (1999) anser att läraren ska arbeta med positiv 

respons och kommunicera mera med eleverna. Muntliga inslag i undervisningen vid sidan av 

de skriftliga, enskilt eller i grupp ger eleverna med olika svårigheter bättre förutsättningar. 

Uttrycksformerna ökar och mängden moment leder fram till mer rättvisa förhållanden för 

eleverna, anser Alexandersson. Dessa tankegångar går att knyta samman med samtliga av de 

tillfrågade lärarnas åsikter utifrån olika infallsvinklar. Lärare tre arbetar, som tidigare 

framställts, mycket utifrån flexibelt upplagda genomgångar där elevernas tränas och 

stimuleras till att utveckla sina tankar. Lärare ett redogör för praktiskt uppbyggda 

genomgångar där elevers ges förutsättningar att ta till sig information med hjälp av flera 

sinnen. Hos samma lärare har eleverna en stående punkt i undervisningen kallad 

”mattekompis”, en undervisningsform där eleverna i mindre grupper genomför olika konkret 

uppbyggda moment i grupp. Lärare två arbetar mycket med utgångspunkt i en skolträdgård 

och bedriver delar av sin undervisning utomhus. På det här viset samlas ett större material in 

och läraren kan bättre läsa av och hjälpa var elev. 

 

En längre guidande verksamhet innan begrepp införs där logiskt tänkande och fantasin 

stimuleras är att föredra, anser Malmer (2000). Yngre elever har en god taluppfattning av tal 

där de kan relatera till något konkret föremål. Vidare framgår att undervisning som bygger på 

förståelse och goda kunskaper av de elementära momenten är att föredra och ger eleverna 

bättre kunskaper, enligt Malmer. De tre lärarna är inne på liknande tankar vilket återgetts 

tidigare. Lärare ett påtalar fördelarna av en givande kommunikation mellan eleverna och 

mellan elev och lärare. Lärare tre redogör för ett intressant och givande upplägg utifrån en 

pågående nybyggnation på skolgården. Eleverna får där aktivt omsätta sina kunskaper när de 

kopplas till verkligheten genom mätningar under nybyggnationen. Liknande paralleller går att 

dra till lärare två och hennes arbete med en skolträdgård. 

 

Det förebyggande arbetet anser Taube (2000) är av avgörande betydelse för hur pass väl 

undervisningen kommer att fungera. Som lärare måste man skapa ett positivt och varmt 

klimat som gör att eleven uppmuntras och aktivt vill lära sig mera utifrån omständigheterna, 

förtydligar Taube. De tillfrågade lärarna har samtliga aktiva och stimulerande upplägg vilka 
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stärker elevernas grunder och bygger på deras kunskaper trots att förutsättningarna ser olika ut 

på skolorna. Lärare ett och tre arbetar i medgång och är uppbackade av sina kollegor medan 

lärare två återkommande får försöka övertyga sin kollega. Om detta skriver både Kernell 

(2002) och NCM (2005) vilka anser att en kunnig lärare bör vara medveten och insiktsfull om 

sig själv och utnyttja kollegiet och omgivande elever för att kunna höja kvalitén på 

undervisningen.  

 

 Unenge, Sandahl och Wyndhamn (2004) menar att ökad verbal kommunikation och en 

långsammare påbyggnad av svårighetsgraderna inom matematiken kan vara en alternativ väg. 

En lärare med vidare förståelse bygger upp en undervisning där kontinuerligt laborativt 

material finns tillgängligt för eleverna, anser Unenge. Malmer (2000) är också inne på detta 

spår och påpekar att en lärare som är kompetent och kunnig inom sitt ämnesområde lyfter 

fram konkret material och kontinuerligt visar eleverna fördelarna med dessa. Alla de 

tillfrågade lärarna använder sig samtliga av konkret material i olika former för att bredda sin 

undervisning och hjälpa sina elever. Lärare ett utgår från spel, praktiskt upplagda 

genomgångar, SET och mattekompis. Lärare två tar istället upp verklighetsförankrad 

undervisning, övergripande social träning och matematik utifrån en skolträdgård. Lärare tre 

använder sig av andra metoder som aktiva genomgångar där flera elevers tankar görs hörda 

och där lärarna stimulerar eleverna till att tänka ett steg längre. Mycket matematik utgår från 

pågående nybyggnation på skolan där elever ges verklighetsförankrad problematik kopplad 

till bland annat mätning och volymbegrepp, förklarar lärare tre. Efter den praktiska delen 

följde diskussion i klassrummet där lärare tre tog sig tid för att ventilera elevernas synpunkter 

och tankar.  

 

6.3 Hur kan man organisera fler kommunikativt givande situationer 
praktiskt? 

6.3.1 Resultat 
Lärare ett beskrev spel, delmomentet mattekompis och geometriska figurer som vanligt 

förekommande material. Ett område som läraren anser lämpar sig extra väl för praktiska 

genomgångar är vikt- och volymbegrepp. Lärare ett kommenterar vidare att redovisningarna 

hjälper eleverna att förstå bättre genom att fler sinnen aktiveras. 
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Lärare två tar upp pågående arbete med hjälp av en skolträdgård som de själva anlagt på 

skolområdet. Lämpliga spel som lärare två lyfter fram är memory och mattematiklådor vilka 

lätt går att anpassa efter aktuellt arbetsområde. Matematiklådorna är små boxar i vilka 

eleverna kan sticka in kort med ett skrivet tal på ena sidan i. När kortet sedan kommer ut har 

det vänts och svaret som står på baksidan är väl synligt. 

 

Lärare tre tar upp diskussioner som en givande alternativ undervisningsform. En annan 

utgångspunkt är skolgården och de närliggande områdena som många gånger kopplas till 

undervisningen. Lärare tre tar även upp vanliga spelkort som ett givande 

undervisningsmoment. Dessa användes under matematiklektionerna stundtals och eleverna 

tränades på problemlösning, sannolikhet och kommunikation. 

 

6.3.2 Analys 
Malmer (2000) anser att man kan lära av andra och vidga sina kunskaper genom att 

kommunicera med varandra i grupp. Unenge, Sandahl och Wyndhamn (2004) framhåller 

också vikten av att värdera olika elevlösningar för att dra lärdom av varandra. Lärare ett tar 

upp kommunikation och samtalar kring ett delmoment i undervisningen som de kallar 

”mattekompis”. Detta är ett återkommande delmoment i undervisningen där eleverna i mindre 

grupper arbetar och samtalar kring aktuell matematik. De får själva planera när de ska arbeta 

med ”mattekompis” och välja på olika problem kopplade till pågående kapitel i boken. En 

annan diskussionsform som lärare ett tar upp är redovisningar kring konkret material, 

exempelvis inom vikt och volym. Enligt lärare ett gör det mer praktiska upplägget att eleverna 

lättare förstår, då de kan ta till sig informationen med fler sinnen. Lärare två kommenterar 

främst sin inarbetade undervisning med en skolträdgård. Gården har de själva anlagt, med 

hjälp av eleverna, på skolområdet. Här går en mängd matematik att förankra och praktisk 

koppla till verksamheten under hela terminen. Lärare tre framhöll att alla diskussioner i 

undervisningen hjälper eleverna till att utvecklas mera även om de ligger utanför ämnet 

matematik. Fördelarna med skolträdgården och hur denna kan användas lyfts kontinuerligt 

fram och används, enligt lärare tre, ofta.   

 
En annan metod för att skapa kommunikation, enligt Berggren och Lindroth (1998), är att 

man låter eleverna gör sina egna uppgifter utifrån en bild. Uppgifter som utgår från en 

gemensam bild kan ges över en längre tidsperiod. På detta vis ges elever med svårigheter 

bättre möjligheter och pressen att svara omgående försvinner och fokusen läggs istället på 
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förståelse, enligt Berggren. Även NCM (2005) tar i sin bok Matematik – ett 

kommunikationsämne upp fördelarna med att utgå från bilder i undervisningen. Detta 

arbetssätt används i liten utsträckning av lärare två och tre. De här två lärarna använder sig av 

omgivningen, som kan betraktas som en bild, där alla elever utifrån samma utgångspunkt får 

göra sin tolkning och träna matematik.  

 

Spel är en enkel arbetsmetod där fantasi och kreativitet stimuleras, poängterar Malmer (2000). 

Spel tränar ens förmåga att räkna under roliga och motiverande former. Diskussioner kan 

uppstå och man tränar omedvetet när man tvingas redogöra för sina egna drag inför gruppen. 

Lekar och spel kan lätt anpassas efter elevernas ålder, anser Malmer.  

 

Samtliga av de tillfrågade lärarna var inne på att använda sig av spel i undervisningen. Lärare 

ett talade om spel i allmänhet kopplat till ämnet matematik, men nämner inget specifikt. Dock 

ansåg denna lärare att spelen är en bra och alternativ metod som bör användas mera. Lärare ett 

förklarar att spelen lockar elever som vanligtvis uppfattar ämnet som negativt. Lärare två tog 

upp memory och matematiklådor i eget anpassade versioner för det arbetsområde som 

eleverna befinn sig inom. Lärare två tog också upp fördelarna med att eleverna gärna nappar 

på de alternativa metoder som spelen kan erbjuda i undervisningen. Lärare tre framförde att 

diskussioner kring olika kortspel var en lämplig undervisningsform för de lite äldre eleverna. 

Sannolikhet och strategi är några områden eleverna tränas på, enligt lärare tre. En annan 

fördel med spelen som läraren påtalar är att det hela tiden under spelens gång pågår en 

diskussion mellan eleverna. Sammanfattningsvis kan nämnas att alla tre lärarna tycker att 

spelen har en förenande verkan på eleverna. Kommunikationen är hög och eleverna hjälper 

varandra under spelandet, kan lärarna intyga 

 

6.4 Vilka eventuella hinder finns när det gäller att skapa kommunikativa 
situationer i matematikundervisningen?  

6.4.1 Resultat 
Lärare ett förklarade att ”utrymmesskäl gör att det inte går att genomföra en del upplägg”. 

Med detta menade läraren att lokalerna var små och att få grupprum fanns till förfogande. 

Utöver detta kommenterar läraren att en vanlig uppfattning bland övriga lärare är att det ”lätt 

bli stökigt vid friare arbetsformer”. Få spel gör att eleverna får vänta på sin tur eller helt avstå. 

Lärare ett upplever att tidskrävande planeringen inför alternativa undervisningsformer anses 
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negativ av en del lärare. Övergripande hinder inom matematiken är att ”det ska vara tyst” 

under lektionerna. Lärare bryter felaktigt elever som pratar, påpekar lärare ett.  

 

Lärare två tog upp att ”prestige finns inom personalen”. Personalens titlar värderas 

annorlunda av en del inom personalen och några anser sig mer kompetenta än andra. 

Personliga egenskaper påverkar enligt lärare två ens yrkesutövande. Enligt lärare två är det 

lika många yngre som äldre lärare som inte passar in i rollen eller kan samarbeta med andra. 

En förklaring till motsättningar inom kollegiet inför förändringar förklarar lärare två med att 

en del personal ”kör sitt gamla spår”. Som lärare under utveckling måste man våga pröva och 

lyssna till andra, anser lärare två. 

 

Lärare tre trodde att många hinder och motsättningar kan förklaras utifrån olika generationers 

synsätt. Vidare tillade lärare tre att ”elever har svårt, de vågar inte pröva”. Med detta åsyftas 

att elever inte gärna tar egna initiativ eller provar på nya saker utan följer de inlärda rutiner 

skolan lärt ut. Detta ser lärare tre som ett hinder för all form av vidareutveckling i 

undervisningen. Lärare tre förklarar att när man som lärare förespråkar en lösningsmetod 

måste man samtidigt besitta förmågan att positivt kunna bemöta elevers egna initiativ.   

 

6.4.2 Analys 
Svedberg (2003) tar upp att de gånger grupparbeten förekommer är tiden knapp och 

sammansättningen av gruppmedlemmarna av skiftande karaktär. Många byten inom 

grupperna är att annat problem som minskar chanserna för ett givande resultat. 

Kommunikation är en process som tar tid för eleverna att lära sig. Hos en lärare kan den egna 

osäkerheten, bristande ämneskunskaperna, och pedagogiskt upplägg leda till att eleverna 

påverkas negativt, enligt Svedberg. Från olika infallsvinklar kan man sammanföra Svedbergs 

teorier med de tillfrågade lärarna åsikter.  

 

Lärare ett ger en övergripande förklaring och menar att ett hinder för friare arbetsformer är att 

många lärare uppfattar dessa som stökiga. En annan förklaring från samma lärare är att en del 

lärare felaktigt går in och bryter elever som pratar under lektionerna. Elever kan avbrytas utan 

att läraren vet vad de samtalade kring. Lärare ett klargör att få gruppdiskussioner går att 

genomföra pga. utrymmesskäl. Få mindre grupprum finns till hands där elever kan samtala 

utan att störa övriga elever. Lärare två redogör för att olika inställningar till friare former så 
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som gruppdiskussioner finns inom personalen. Lärare två arbetar aktivt och försöker alternera 

undervisningsformerna medan den ordinarie klassläraren enbart tror på läromedlet. Prestige 

råder inom kollegiet och några äldre lärare påstår sig veta bättre vad som är pedagogiskt rätt, 

enligt lärare två. Lärare tre tar upp att ett hinder kan vara att eleverna har svårigheter att 

anpassa sig till olika undervisningsalternativ när de inte förekommer så ofta. Friare tänkande 

blir en bristvara hos en del elever när de tidigare blivit invanda i skolans lösningsmönster, 

anser lärare tre. 

 

Kernell (2002) nämner i sin bok: Att finna balanser, fördelarna med en persons förmåga att 

prioritera om med avseende på yttre eller nytillkomna händelser. Kernell menar att en lärare 

med bristande ämneskunskaper får svårare att förändra och flexibelt anpassa undervisningen 

efter eleverna eftersom detta ställer högre krav på kunskaper. Enligt Taube (2000) är vanliga 

fel som ligger till grund för uteblivna resultat i undervisningen att läraren inte förstår 

samverkan av olika faktorer för en givande inlärning. Taube klargör att man många gånger 

alltför snabbt höjer nivån på matematiken och lägre ner i åldrarna inför abstrakt tänkande. 

Liknande förklaringar till elevers uteblivna förståelse inom matematiken framhåller Malmer 

(2000) och Berggren och Lindroth (1998). Lärare två lyfter fram lärarens personliga 

egenskaper som avgörande och menar på att de sätter ett avtryck i verksamheten. Lärare två 

gör dock ingen åtskillnad på äldre eller yngre i denna fråga.  

 

 Berggren och Lindroth (1998) klargör att en vanlig förklaring till en alltför styrd 

undervisning baserad på läroboken beror på tidsbrist för planering och en trygghet i tidigare 

genomförda moment. För att arbeta parallellt vid sidan av läroboken eller helt utan ställs 

större krav på lärarens ämneskunskaper och mod att ge sig ut i det okända, enligt Berggren. 

Lärare ett kommenterar att många lärare upplever planeringen inför nya moment som 

negativa. Enligt lärare ett finns en gängse uppfattning bland andra lärare att det ska vara tyst 

på lektionerna vilket fås med läromedlet framför andra alternativa metoder. När dock 

chanserna ges sätter mängden konkret material hinder för undervisningen och eleverna 

tvingas samsas om enstaka spel exempelvis. Konkret materialet i sig ger inga utökade 

möjligheter utan stora krav ställs på läraren att den kan introducera dem rätt i undervisningen, 

klargör lärare ett. 

 

Lärare två förklarar att ett hinder är att många inom personalen kör sitt egna spår. De vägrar 

att lyssna till andras tankar och vågar inte pröva alternativa vägar. Lärare tre anser att det hela 
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är en generationsfråga och att många av hindren kan förklaras utifrån olika tidsenliga och 

invanda sätt att tänka. 

 

7. Diskussion  

7.1 Sammanfattat resultat 
Sammanfattningsvis från resultaten av de tillfrågade lärarna kan nämnas att samtliga lärare 

försöker arbeta för att berika sina elevers undervisning. Gängse uppfattning är att läromedlet 

är styrande, men alternativa former behövs för att tillgodose elevernas behov. Flertalet 

moment förekommer som avser att förbättra och hjälpa eleverna till att kommunicera mera 

inom och utanför ämnet matematik. Även lärarna själva inser vikten av att på ett lättförståeligt 

och korrekt sätt kunna återge eller förklara problem för eleverna. Det är alltså inte bara 

eleverna utan alla parter i skolan som har något att vinna på en utökad kommunikation. I 

motsats till de tillfrågade lärarnas åsikter framkommer det även motsättningar inom kollegiet, 

där ekonomiska begränsningar och väl invanda handlingsmönster inom skolverksamheten tar 

tid att överbrygga. De tre lärarna representerar ett nytänkande när de gäller deras sätt att se på 

undervisningen. Frågan är inte huruvida läromedlet är rätt eller fel utan hur materialet läggs 

fram för eleverna. En större variation gynnar alla parter och elever med svårigheter kan 

utveckla tidigare dolda sidor. Lärarna får ett större material inför bedömningar av eleverna 

baserade på hela undervisningsprocessen. Med hjälp av både skriftliga och muntliga moment 

ges lärarna möjligheten att tidigare uppmärksamma och hjälpa elever med svårigheter.  

 

7.2 Förståelse för läraryrket baserat på examensarbetet 
Resultatet och analysen från detta arbete stämmer väl ihop med det material som samlats in, 

med källor som Malmer (2000) och Berggren och Lindroth (1998), när det gäller att 

undervisningen stundtals byggs på alltför snabbt. Vidare går även kopplingar till fördelarna 

och behovet av en varierad undervisningsform parallellt eller helt utanför läromedlet att göra. 

Detta något som jag själv har funderat över efter olika Vfu-pass som ingått i min 

lärarutbildning. Stor variation och didaktisk mångfald har förkommit från lärarnas håll på de 

skolor som jag besökt. Även informanterna klargör att det förekommer en stor variation i 

undervisningen i skolorna. Från informanterna har även en annan viktig infallsvinkel lyfts 

fram nämligen lärarens stundom negativa inverkan på undervisningen. Löwing (2006) 

påpekar att undervisningen ibland felar redan innan eleverna fått möjlighet till att lyckas pga. 
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undervisningens upplägg. Uppgifterna kan exempelvis beskrivas med ord som inte är vanligt 

förekommande för eleverna eller handla om företeelser som ligger utanför deras vardag.  

Detta är förklaringar som ibland glöms bort och mycket av tiden går åt till att ge olika 

förklaringsmodeller till uppkomna fel med utgångspunkt från eleverna. Enligt Alexandersson 

(1999) förväntas en kunnig lärare att reflektera över undervisningen kontinuerligt, samt hur 

den och lärarens egen insats går att förbättra. Verkligheten är ibland annorlunda än vad som är 

pedagogiskt lämpligt, vilket informanterna exemplifierat med lärare som arbetar individuellt 

eller anser sig besitta en pedagogisk förståelse. Detta är en tanke som även väckts hos mig 

själv under pågående arbete och lärarutbildning. Enligt min uppfattning förekommer få 

diskussioner tillsammans med andra i grupp gällande lärarens medvetenhet om sina egna 

brister och dess inverkan på genomförda moment. Jag anser att man först när man når denna 

insikt, som kräver god självkännedom och lyhördhet gentemot andra, kan utvecklas 

ytterliggare som pedagog. En återvändsgränd i tillvaron bör vara om man som personal i ett 

samspel med andra själv anser sig kunna allt eller inte har något mer att lära sig. Dessvärre 

förekommer och finns dessa personer vilket tagits upp tidigare med utgångspunkt från 

informanterna i detta arbete.  

 

I Lpo 94, framgår att läraren ska förbättra sina elevers språk och ge dem möjligheten att 

påverka och känna sig delaktiga i den process de är en del av, (Skolverket, 2006). Detta är ett 

pedagogiskt upplägg som går att koppla samman med Englund (2000) gällande den 

deliberativa demokratin. Samtliga av informanterna är inne på detta spår och vill arbeta för ett 

mer öppet och varierat klimat i undervisningen. Dock framkommer det även att hinder finns i 

verksamheten som brist på lokaler, bristande ekonomiska resurser till undervisningsmaterial 

och mottsättningar stundtals inom kollegiet. Intressant är att möta personer som likt de här 

informanterna inte låter sig nedslås av de ekonomiska begränsningarna, personer som genom 

egen initiativförmåga och utnyttjandet av redan tillgängligt material kan åstadkomma och 

vidareutveckla sin undervisning. Exempelvis kan verklighetsförankrad matematik utomhus 

lyftas fram och att eleverna involveras mera i sin egen planering av undervisningen. Enligt 

min uppfattning bottnar mycket i om man själv har reflekterat över sin egen inverkan i 

verksamheten, eller om man istället låter sig nedslås av hinder som andra redan konstaterat.  

 

Svedberg (2003) förklarar att de vanligaste felen vid grupparbeten är att för lite tid avsätts och 

cirkulationen av gruppmedlemmar är alltför stor. Vidare krävs det en bättre förståelse för 

gruppsykologi och enskilda elevers behov från lärarnas sida för att fler elever ska ges en 
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rättvisare möjlighet. Om man som lärare efter varje genomförd lektion sammanfattar och går 

igenom för sig själv och försöker finna förklaringarna varför utfallet blev som det blev är man 

på god väg. Man får en bättre förståelse och kommer förmodligen att bemöta och ge eleverna 

en lite annorlunda introduktion eller förklaring till liknande moment nästa gång. Dysthe 

(1996) klargör att snedfördelning mellan skriftligt och muntligt i verksamheten leder till 

orättvisa förutsättningar för eleverna. Detta är en av arbetets mera intressanta delar eftersom 

ingen av informanterna tog upp någon form av muntliga förhör i sin verksamhet. Däremot 

togs en rad olika undervisningsformer fram som avsåg att stimulera till kommunikation. 

Kanske krävs det än mera tid och information inom detta område för att denna form av 

bedömning och hjälp till eleverna ska nå ut till de verksamma lärarna. Något som aktivt måste 

bearbetas så att kommande generationer i motsats till Heisslands (1999) förklaringar inte 

drabbas av ”språkhandikapp”. Min ambition är att försöka medverka till att fler elever som 

lämnar skolan får ett stärkt ordförråd och bättre möjligheter till att kommunicera än tidigare 

generationer. 

 

Lärdomar utöver resultatet i arbetet som överensstämmer med min åsikt är att planeringen 

inför alla moment är av stor vikt. Man måste som lärare förbereda sig och vara inställd på att 

utgången kan bli någon annan än den som förväntades. Arbetet med eleverna ger en många 

förmåner men ställer samtidigt ett stort ansvar på en själv som lärare. Förarbetet kan många 

gånger vara tidskrävande och få genvägar finns när man ska pröva nya vägar. Med ett 

flexibelt och ödmjukt förhållningssätt, samt att man tar stöd av kollegiet ges det en god grund 

inför eventuellt kommande problematik.  

 

7.3 Generaliserbarhet 
Baserat på de tre tillfrågade informanternas svar och observationerna, kopplat till använd 

litteratur är det svårt att göra en bedömning om resultatets generaliserbarhet i detta arbete. 

Resultatet bör ses som en hänvisning, vilken väl kan användas i andra sammanhang. 

Omfattningen av arbetet bör beaktas och sättas relativt generaliserbarheten när denna ska 

uppskattas. Faktorer som bör beaktas är mängden informanter, antalet gånger insamlandet av 

information genomfördes, samt att detta arbete skrivs enskilt med de svårigheter detta medför.  
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7.4 Reabilitet 
Frågeställningarna i detta arbete bör betraktas som välformulerade med tanke på att de 

omformulerats under arbetets gång med hjälp av berörd studiegrupp. Gruppen bestod av 

studenter som skrev sitt examensarbete inom matematik, samt handledare och examinator 

som samtliga kommenterade arbetet under de obligatoriska delopponeringarna. 

Frågeställningarna täcker de aktuella områden som ges i syftet och arbetet har lagts upp 

baserat på återkommande rubrikformer som ska ge en röd tråd och tydligare koppling mellan 

arbetets olika delar. Huruvida någon av frågeställningarna missförstods eller ej är svårt att 

besvara med tanke på att de är övergripande och följs upp av obestämda följdfrågor. Varje 

intervju är på sätt och vis den andra olik och speglar informantens åsikter. Vid 

observationerna bör man beakta att undervisningen vid inbokat datum kan betraktas som 

slumpartad. Observationerna kan falla mer eller mindre väl ut beroende på om momentet är 

nytt för eleverna. Även elevernas inställning denna dag påverkar, samt att jag som ny person 

närvarar. För att minska dessa tveksamheter och för att skapa en mindre anspänning inför 

intervjuerna och observationen sändes i ett inledande skede ett introduktionsbrev ut. Avsikten 

med detta brev var att informera och ge informanterna intervjufrågorna så att de bättre skulle 

kunna förbereda sig. Läraren kunde sedan informera sina elever om mitt kommande besök. 

Även jag inledde observationstillfället med en kortare presentation av mig och en förklaring 

av mitt besök kopplat till arbetets syfte. Utöver detta har även en provintervju genomförts 

med objektiv person utanför arbetet. Provintervjun ska ses som ett metodiskt redskap. Syftet 

är att öva på metoden, ej att generera data, enligt Stadler (2006). Självfallet har en objektiv 

förhållning till informationen tagits men den individuella tolkningen medför sina risker för 

färgning eller ensidig tolkning av resultatet. Tillförlitligheten bör dock betraktas som god i 

detta arbete med avseende att de tillfrågade lärarna har gett en överensstämmande bild. Ett 

resultat som även är likartat med använd litteratur i teoribakgrunden. Genomförda 

observationer styrker lärarnas intervjuer och ger resultatet ett mer tillförlitligt djup. 

 

7.5 Validitet 
Frågan kvarstår i vilken utsträckning som resultatet täcker den del som man avsåg att 

undersöka eller ej? Med tanke på att den insamlade informationen går att koppla till använd 

litteratur i teoribakgrunden och att paralleller går att dra mellan informanterna kan validiteten 
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betraktas som god. Ingen helt ovidkommande information har heller påträffats från 

informanterna utan alla tycks medvetna om vikten av kommunikationen inom undervisningen.  

 

7.6 Tänkbar fortsättning eller fördjupning av examensarbetet 

En tänkbar infallsvinkel för vidare studier inom berört område kan vara att i enkätform 

rådfråga ett större antal lärare om tankegångar hur man kan öka kommunikationen inom 

ämnet matematik och att undersöka läromedlets fördelar eller begränsningar med avseende på 

en utökad kommunikation i undervisningen. Även en fördjupning runt lärarnas insikt om sin 

egen delaktighet och inverkan på elevernas resultat, såväl positivt som negativt, är av intresse. 

Detta kan bli en studie där även paralleller kan dras rörande vikten av goda ämneskunskaper 

hos läraren. 
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Introduktionsbrev inför intervju och observation Bilaga nr.1 
 

Hej! 

Mitt namn är Jonas Turnqvist och jag är studerande vid Växjö Universitets Lärarutbildning. 

Under denna termin skriver jag mitt examensarbete inom matematikdidaktik. Syftet med mitt 

arbete är att kartlägga den verbala kommunikationens betydelse i undervisningen av 

matematik inom de tidigare skolåren. Mina frågeställningar är: 

 

• Vilka kommunikativa situationer finns i matematikundervisningen?  

• Hur kan man organisera fram fler kommunikativt givande situationer praktiskt? 

• Vilka eventuella hinder finns när det gäller att skapa kommunikativa situationer i 

matematikundervisningen 

 

Anledningen till att jag sänder er detta brev är att jag söker frivilliga lärare för intervjuer och 

klassobservationer till mitt examensarbete inom lärarutbildningen. Självfallet hanteras all 

information enligt god etik vid rapportskrivning och alla namn tas bort enligt sekretessregler. 

Intervjuer bandas och materialet förstörs kort efter att informationen transkriberats. För er 

som är intresserade och vill deltaga kommer även ett exemplar av färdigt arbete att tilldelas. 

Jag även vill göra er observant på att ni kan välja att avbryta en intervju när som helst eller 

återkalla insamlad data om ni i efterhand ångrar er. Observationen mitt andra metodval i 

arbetet är tänkt att genomföras passivt med mig som observatör i helklass eller mindre grupp. 

Tanken är att jag ska dokumentera moment eller skeenden vilka går att koppla till mitt syfte. 

Inga namn eller utpekande detaljer kommer att dokumenteras som kan härledas till er skola. 

Följande frågor har jag valt som intervjufrågor: 

 

• Vilka brister anser ni råder i undervisningen i skolan? 

• Vilka kommunikativa situationer finns i matematikundervisningen? 

• Hur kan man organisera fram fler kommunikativt givande situationer praktiskt? 

• Vilka eventuella hinder finns när det gäller att skapa kommunikativa situationer i 

matematikundervisningen? 

 

Jag hoppas att ni tycker detta låter intressant och kan tänka er att hjälpa mig i arbetet. Vid 

eventuella frågor går det bra att kontakta mig för ytterligare information.  
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