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Abstrakt 
Följande studie genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med 4 lärare i 

förskoleklass och årskurs 1-3. Syftet var att studera deras uppfattningar om att organisera 

kommunikation i matematikundervisningen. Resultatet visade att lärarna ser 

kommunikation som grunden för elevernas lärande i matematik och att denna är viktig 

för att eleverna ska utveckla en förståelse för matematiken. Detta är något som även 

grundas i vetenskaplig forskning. Resultatet visade samtidigt att lärarna använder mycket 

praktiskt material och estetiska uttrycksformer som stöd till eleverna i den 

kommunikativa matematikundervisningen. Likaså riktar lärarna fokus mot att utveckla 

elevernas begreppsförståelse. De utmaningar lärarna anser sig finna i att organisera en 

kommunikativ matematikundervisning berör såväl klassrumsklimat som i att finna en 

struktur och ett stöd för genomförandet. De slutsatser som kan dras av resultatet är att de 

möjligheter och hinder som finns för att organisera en kommunikativ 

matematikundervisning, ligger på lärarnivå. Det är lärarens förmåga att hantera och 

utveckla såväl material som metoder och arbetssätt som avgör vilket utrymme 

kommunikation får i matematikundervisningen och som möjliggör elevernas utveckling 

av den kommunikativa förmågan. 

 

Nyckelord 
Förskoleklass, kommunikation, matematikdidaktik, matematiksamtal, organisera, 

undervisning, årskurs 1-3.  
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1 Inledning 
Matematik förknippas ofta med symboler och stor abstraktion men är mycket mer än så. 

Det är lika mycket mönster och samband vilka vi ser och har runtomkring oss i vår vardag. 

Matematik är ett ämne som kan upplevas och förstås genom att vi undersöker det, 

framförallt när vi kommunicerar ämnet med varandra. Matematikdelegationen påpekar i 

sin rapport (2004) att matematikundervisningen ofta genomförs som ett tyst ensamarbete 

där eleverna inte ges möjlighet att gemensamt diskutera och resonera matematiska idéer. 

Vidare lyfter de matematikämnet i kursplanen, som ett diskussionsämne där samtal ska 

ingå i undervisningen (SOU, 2004). Genom resonemang och kommunikation i och om 

ett matematiskt innehåll1 kan elevernas förståelse för matematiken öka (Hatami, 2008).  

 

Skolverket presenterade 2013 resultaten från de Nationella proven i grundskolan våren 

2012. Resultaten visar att eleverna har störst svårigheter med att hantera skriftliga 

räknemetoder i matematik (2013). Då eleverna visade lägst resultat i delproven om 

skriftliga räknemetoder kan det finnas anledning att tro att eleverna inte utvecklat en 

förståelse för matematiken. Den symboliska matematiken saknar värde om den inte är 

befäst i förståelsen av de matematiska tankarna och idéerna (Hatami, 2008). I de 

nationella provens delprov om kommunikation och begrepp visade flera skolor däremot 

höga resultat. Dessa är att ta fasta på och det kan därmed vara av vikt att varje skola 

analyserar sina respektive resultat liksom att de studerar hur undervisningen har bedrivits 

för att nå dessa resultat. Det finns i och med det även anledning att fundera över och ta 

del av vad forskning beskriver som effektivt, för att utveckla en förståelse för 

matematikens innehåll. Ur ett skolutvecklingsperspektiv är det kollegiala lärandet det 

som främst bidrar till att utveckla undervisningen (Hattie, 2012; Scherp, 2013). Att i 

lärarkollegiet studera resultat och utveckla undervisningen ses som en del av det 

systematiska kvalitetsarbete som ska bedrivas på varje skola (Skolverket, 2014). 

 

I diskussioner om kommunikativ matematik med både studiekamrater och verksamma 

lärare, finns ett intresse att utveckla kunskaperna i att organisera en undervisning som 

stimulerar och uppmuntrar elevernas kommunikationsförmåga. Mina tankar har stannat 

vid dessa diskussioner och jag funderar över möjligheten och problematiken med att 

skapa ett kommunikativt klassrum, där eleverna får kommunicera matematik med 

varandra och läraren. Häggblom (2000) belyser i sin doktorsavhandling att undervisning 

utarbetas utifrån de föreställningar som vi har. Det är våra uppfattningar om vad som är 

matematik som avgör hur undervisningen formges med aktiviteter och material (2000). 

Genom att undersöka lärares tankar och uppfattningar om att organisera för en 

kommunikativ matematikundervisning kan denna studie vara av intresse för både 

studenter och lärare, för att utveckla sin undervisning för att möjliggöra för elevers 

kommunikationsförmåga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ett matematiskt innehåll kännetecknas fortsättningsvis i denna studie, av de kunskapsområden som 

behandlas under det centrala innehållet (jfr Skolverket 2007: 62-64). 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka tankar och uppfattningar lärare har om 

muntlig kommunikation i matematikundervisningen. Till syftet hör hur undervisningen 

kan organiseras i ett kommunikativt matematikklassrum liksom om lärare ser några 

svårigheter i detta. Följande frågeställningar formulerades: 

 

 Hur organiserar lärare undervisningen för att ge elever möjlighet att kommunicera 

matematiken? 

 Vilka problematiska aspekter ser lärare i att organisera undervisningen mot ett 

kommunikativt matematikklassrum? 

För att få svar på frågeställningar genomfördes intervjuer med lärare som arbetar eller har 

arbetat i förskoleklassen och årskurserna 1-3. Till frågeställningarna tillförde samtidigt 

bakgrunden en viktig aspekt då intervjuanalysen diskuterades i förhållande till den 

forskning som finns i ämnet. Resultatet och analysen ligger sedan till grund för den 

diskussion som hålls i relation till teori och vetenskaplig forskning, i slutet av arbetet.  
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3 Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 
Följande kapitel utgörs först av ett teoriavsnitt. För att utveckla en förståelse och omsätta 

analysens delar används didaktisk design som redskap. För att förstå hur lärandet 

utvecklas i undervisningssituationer hänvisas till det sociokulturella perspektivet och 

teorin om att kommunikation är grunden för lärandet. Vidare i kapitlet följer sedan ett 

avsnitt om matematik i läroplanen och kursplanen. Här beskrivs hur kursplanen i 

matematik lyfter och betonar såväl kommunikationsförmågan som 

resonemangsförmågan. Sedan redogörs för begreppen kommunikation och resonemang 

och symbolisk matematik. Därefter följer ett stycke om begreppsförståelsen, 

representationer och uttrycksformer i matematikundervisningen. Kapitlet fortsätter med 

forskning om didaktiska aspekter vid planering och utförande av undervisning då det 

handlar om att föra helklassdiskussioner och matematiksamtal. Sedan avslutas kapitlet 

med vilka mönster som kan ses i olika undervisningssammanhang och vad som kan vara 

effektivt för utveckling av densamma. 

 

3.1 Didaktisk design - för att forma processer och skapa förutsättningar 
i undervisningen 
Selander och Kress (2010) beskriver Didaktisk design som de arrangemang där individen 

utvecklar, skapar eller återskapar information men även som ett sätt att förstå de 

lärprocesser som individen medverkar i. Inom den Didaktiska designen är läraren 

formgivaren och den som organiserar undervisningen och de aktiviteter eleverna ska delta 

i. Författarna belyser flera aspekter som påverkar den didaktiska designens inramning. En 

aspekt av undervisningen är de institutionella mönster som utgör inramningen. I skolan 

handlar det om läroplan och kursplaner. Ytterligare en aspekt av undervisningens 

inramning handlar om det syfte som avses med aktiviteten. Lärarens sätt att förhålla sig 

till målet med undervisningen och vad som förväntas komma ut av aktiviteten är viktiga 

delar i planeringen av undervisningen. Resurser och iscensättning handlar om vad som 

ska användas för att synliggöra förståelsen för det bearbetade innehållet samt hur 

aktiviteten ska utföras (2010).  

 

3.2 Kommunikation – grunden för lärandet 
Säljö (2010) beskriver vikten av kommunikation i undervisningen. Han betonar språkets 

betydelse för att uttrycka och utveckla tänkandet i kunskap. Det är våra erfarenheter och 

den förförståelse vi har och som uppstår genom kommunikation med andra som påverkar 

och formar lärandet. Inom teorin ses kommunikation som en av grundbultarna för 

lärandet. Den sociokulturella teorin hjälper oss att förstå hur lärandet påverkas genom 

kommunikation (2010). Då vi ger uttryck för våra kunskaper genom kommunikationen 

med såväl oss själva som med andra, kan undervisningsformer där muntlig 

kommunikation utgör grunden därför ses som en hörnsten i undervisningen. Det är dessa 

tankar som studiens framställning av lärandet stödjer sig på. 

 

3.3  Matematik i läroplan och kursplan 
Matematik ses i kursplanen som ett ämne där elevernas kommunikationsförmåga och 

vikten av att använda och föra resonemang om matematiska idéer betonas. Matematik ska 

kunna användas och förstås i olika kontexter. Kommunikation sker hela tiden mellan 

individer och på olika sätt. Vi kommunicerar genom såväl bilder, texter, filmer, musik, 

symboler som muntligt (Skolverket, 2011b).  
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Undervisningen i matematik ska ge eleverna de redskap som behövs för att de ska 

utveckla en förståelse för och en förmåga att kommunicera och använda matematiken. 

Det är situationen som sedan avgör vilket matematiskt innehåll samt vilka verktyg och 

uttrycksformer som används. Kommunikation i matematik handlar om att kunna föra ett 

resonemang och se de matematiska mönster och samband som finns i olika matematiska 

innehåll. Därigenom kan begreppsförståelsen utvecklas (2011b). Läroplanen Lgr11 

framhåller matematisk kommunikation och kommunikationsförmågan i det inledande 

syftet och kopplar detta sedan vidare till kunskapskravet för årskurs 3. Undervisningen 

ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga så långt det är möjligt. 

För att eleverna ska kunna utvecklas i riktning mot kunskapskraven innebär det därmed 

att undervisningen i matematik måste innehålla moment där eleverna ges möjlighet att 

öva och visa sina förmågor för att nå godtagbara kunskaper i matematik (jfr Skolverket, 

2011a). 

 
3.4  Kommunikation, symboler och resonemang 
Pettersson (2013) beskriver att kommunikation är en lika viktig del av den matematiska 

kompetensen som beräkningsförmågan. Matematisk kompetens handlar om att reflektera 

över sin kunskap och ge uttryck för den. Det handlar om att kunna se matematikens 

samband och mönster och representera matematikens lösningar på olika sätt. Elever 

behöver ges stöd för att utveckla sin matematiska kompetens (2013). Kruteckij (1976) 

diskuterar elevers matematiska kompetens och framhåller att elevers olika matematiska 

förmågor kan utvecklas genom olika aktiviteter och även ersätta varandra (1976). 

Däremot avser inte de förmågor som beskrivs i Lgr11 och kursplanen (jfr Skolverket, 

2011b).  

 
3.4.1 Symboler och resonemang 

Den symboliska matematiken kännetecknas av siffror och tecken. Elevernas 

begreppsförståelse och resonemangsförmåga kan vara viktiga delar att utveckla före den 

symboliska abstrakta matematiken. Samtal i undervisningen kan bidra till att eleverna 

djupare reflekterar över matematiken och symbolerna (Hatami, 2007; Sterner & 

Lundberg, 2002). Szabos (2013) undersökningsresultat visade att elevernas största 

svårigheter var att kunna tillämpa den symboliska matematikens lösningar (jfr 2013). Då 

resonemang förs kan matematiken synliggöras och en förståelse för symbolerna utvecklas 

(Hatami, 2007). Resonemang och begrepp kan därmed sägas ha ett nära samband med 

kommunikation då resonemangsförmågan utvecklas genom kommunikation av de 

matematiska begreppen (Engvall, 2013; Skolverket, 2011b).  

 
3.4.2 Begrepp, representationer och uttrycksformer i matematikundervisningen 

Begrepp, representationer och uttrycksformer hör alla till kommunikation. Det vill säga 

ett matematiskt begrepp visas genom en representation som i sin tur kommuniceras 

genom en uttrycksform. Begreppsförmågan kan beskrivas som tankekonstruktioner och 

som något som bygger upp matematikens huvudsakliga idéer (Samuelsson, 2005). 

Kilborn (2007) belyser i sin artikel om kommunikationens betydelse, vikten av att lärare 

tidigt inför ett funktionellt språk i matematikundervisningen. Detta menar han inte bara 

har betydelse för en djupare förståelse av matematiken utan hur det också har betydelse 

för elevernas utveckling inom matematiken högre upp i årskurserna (2007).  

 

Eftersom det är lärarens sätt att hantera begrepp och den matematiska terminologin som 

sätter avtryck i hur och vilka begrepp eleverna använder (Löwing; 2004) är en reflektion 

över detta viktig. För att uppnå god begreppsförståelse innebär det att eleven har 
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förmågan att använda olika uttrycksformer för att representera olika begrepp. Det innebär 

även att eleven har en förmåga att välja mellan olika representationer i förhållande till 

uttrycksformen (Gustafsson m fl. 2011; Skolverket 2011b:9). En representation är hur ett 

matematiskt begrepp representeras av till exempel en symbol, ett tecken eller liknande. 

Dessa kommuniceras sedan med hjälp av olika uttrycksformer, som till exempel en bild. 

Då eleven ges möjlighet att kommunicera begreppen med hjälp av olika uttrycksformer 

stärks elevens begreppsförmåga. Om eleverna saknar viktiga begrepp och ett matematiskt 

språk kan diskussioner, argumentationer och resonemang riskera att tappa sitt värde 

(Gustafsson m. fl., 2011; Löwing, 2004). 

 

3.5 Tidigare forskning om matematiska diskussioner och berikande 
samtalsmiljöer 
Silver och Smith (2001a) redogör för de observationer som gjorts av en lärare genom 

QUASAR-projektet. I observationerna visade sig några specifika nyanser som kan 

förknippas med ett framgångsrikt undervisningskoncept för att skapa samtal. Det första 

som beskrivs är att grundsynen på matematikämnet är kommunikation. Vikten av 

arbetsuppgifter poängteras och att dessa ska ge möjlighet till en kärnfull diskussion. 

Därtill krävs lärarens förmåga att ställa frågor och bidra till att stödja elevernas 

resonemang och argument. Resultaten visar att lärarens arbete gav frukt och blev givande 

då läraren uppmuntrade sina elever till att samtala och diskutera olika 

problemlösningsuppgifter. Läraren i studien använde både smågruppssamtal och 

helklassdiskussioner för att öppna upp för olika resonemang. Läraren visade en tydlighet 

i hur diskussionerna skulle genomföras och vad som var accepterat och inte då det 

handlade om att lyssna till och kommentera andras resonemang och lösningar. När samtal 

och resonemang ska föras inför andra är det viktigt att eleverna känner att det är ett 

tillåtande klimat och att det man säger tillför något och har ett värde. Lärarens uppgift är 

att ombesörja för ett gott klassrumsklimat och uppmuntra eleverna till att ställa frågor, 

våga diskutera olika tillvägagångssätt, effektiviteten av dem samt dess generaliserbarhet 

(Hattie, 2012; Silver & Smith, 2001a; 2002a; 2002b). 

 
3.5.1 Samtal i klassrummet 

Matematikundervisningen bör präglas av ett kommunikativt klassrum. Ett kommunikativt 

klassrum kännetecknas av att eleverna tillämpar matematik och undersöker matematik 

tillsammans. I dessa klassrum representeras, uttrycks, diskuteras, motiveras, och 

resoneras matematiken på ett naturligt sätt (Silver & Smith, 2001a). Löwing (2004) 

genomförde ett antal observationer av elevers samtal och fann i sin observation att 

eleverna som satt i grupp inte talade så mycket matematik. Samtalen berörde mest 

varandras svar. Resten av pratet bestod av vardagssaker såsom lek eller privata händelser. 

Löwing visar i sin diskussion att detta kunde bero på att eleverna inte var inom samma 

arbetsområde i matematikboken eller att de inte getts någon eller några precisa 

matematikuppgifter utan mest tillåtits att arbeta på i boken. Betoningen ligger i att 

undervisningen bör vara genomtänkt. Organiseringen och elevernas arbetsuppgifter 

måste ha ett genomtänkt värde (2004). Engvall (2013) beskriver i sin avhandling hur 

kommunikationsförmågan och resonemangsförmågan kan organiseras i klassrummet. 

Engvalls studie visar att undervisningen kan utformas med arbetsmetoder där elevernas 

samarbete med varandra och redovisningar av tillvägagångssätt dominerar. Elevernas 

kommunikations- och resonemangsförmågan ges inte möjlighet att utvecklas om det 

endast är läraren som kommunicerar och eleverna arbetar enskilt. Samma studie visar 

även att ett vardagligt, beskrivande matematikspråk används företrädesvis i 

matematikundervisningen (2013). Undersökningar av vad som kännetecknar effektiv 

kommunikation visar att om eleverna inte är bekanta med matematiska begrepp blir 
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kommunikationen inte lika effektiv som då eleverna är bekanta med begreppen och 

termerna. Ett formellt matematikspråk kan snarare vara att föredra då en god 

begreppsförmåga ligger till grund för en allt djupare förståelse av matematiken. Samtidigt 

framhålls även att undervisningen kan utvecklas genom strukturerade samtal 

(Gustafsson,m.fl. 2011; Herbel-Eisenman m.fl. 2013; Kilborn, 2007; Nilsson & Ryves, 

2010; Taflin, 2007). 

 

Hattie (2012) visar i sin sammanställning över vad som påverkar elevers studieresultat att 

klassrumsdiskussioner har en stor betydelse på elevers prestationer. Även en 

undervisning i problemlösning har en positiv påverkan liksom att arbeta med begrepp. 

Hatties slutsatser om vad som skapar en effektiv undervisning visar att läraren behöver 

ha en uppfattning om var eleverna befinner sig och hur de kan utvecklas i en progression 

(2012). I en Australiensisk studie (Clarke & Faragher, 1999-2001) där enskilda 

matematiksamtal fördes med elever, visades att elevernas matematiska förmågor 

utvecklades då dessa samtal hölls. Under 3 årstid fördes kontinuerligt enskilda 

matematiksamtal och i dessa samtal synliggjordes elevernas kunskaper och svårigheter. 

Eleverna fick sätta ord på matematiken och tillsammans kunde de sedan utforma 

undervisningen för att eleverna skulle utvecklas framåt (1999-2001). Kruteckij (1976) 

visar med sin studie att det är genom matematiksamtal som elevens förmågor upptäcks 

(1976). Detta är en viktig aspekt för att upptäcka elever med såväl särskild matematisk 

förmåga som elever i svårigheter.  

 

3.6 Lärares verksamheter och stöd för undervisning  
Samuelsson (2005) presenterar det mönster som hans studie visade och som benämner 

hur olika lärare ser på undervisning och hur den kan organiseras. Dessa mönster 

sammanfattas som verksamheter om hur arbetsmetoder och aktiviteter kan användas och 

varieras för att elevernas matematiska förmågor ska kunna utvecklas. Den första 

verksamheten benämner Samuelsson som en övande verksamhet där eleverna övar 

innehållet och läraren leder och instruerar. Denna verksamhet riktar sig mot formell 

matematik och färdighetsträning i lärobok. Nästa verksamhet benämns som strukturerad 

inommatematisk. Även inom denna verksamhet är det den formella matematiken som 

dominerar. Läraren förklarar och förtydligar och matematikens förståelse ligger i fokus. 

Den tredje verksamheten är den laborerande verksamheten där eleverna arbetar mer 

undersökande. Genom lek, samarbete och diskussioner upptäcker eleverna matematiken. 

Motiverande miljöer där elevernas upptäckarglädje uppmuntras och ges utrymme för kan 

skapa ett lustfyllt matematiklärande. Den fjärde verksamheten beskrivs som den 

diskuterande verksamheten. Matematiken i vardagsliv och samhälle och dess betydelse 

för den enskilda individen är delar som lyfts i en diskuterande verksamhet. Här spelar 

elevernas språk en viktig roll där elevernas begreppsförmåga rör sig mot det mer abstrakta 

språket (2005).  

 

Idag finns flera modeller och strategier för läraren att ta stöd i. I både metodböcker och 

artiklar finns tillvägagångssätt om hur undervisningen kan planeras och utformas för 

diskussioner och samtal i helklass. Pettersson (2011) och Taflin (2007) belyser lärarens 

roll i undervisningen. Resultatet av deras studier visar att lärarens förmåga att organisera 

och kännedom om hur undervisningen kan genomföras, är en stor del av läraryrket. Om 

helklassundervisningen och diskussionerna formges på ett medvetet sätt kan de bli 

effektiva verktyg för att utveckla såväl kommunikations- som resonemangsförmågan. 

Därmed är lärarens kompetens och förmåga en viktig del av undervisningens utformning 

(2011; 2007). Silver och Smith (2002b) liksom Scherp (2013) poängterar att lärare kan 

behöva stöd och inspiration för att utveckla sin undervisning. Såväl utbildning som 
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kollegiala samtal om hur undervisning kan genomföras är berikande för lärarnas 

undervisningsutveckling. Likaså belyser forskarna vikten av att läraren tänker igenom 

och fundera över hur undervisningen genomförs och organiseras (2002b; 2013).   

   
3.6.1 Läromedel i en kommunikativ matematikundervisning 

I Skolverkets rapport; Lusten att lära – med fokus på matematik (2003) liksom i 

matematikdelegationens rapport (SOU, 2004) visar granskningarna hur undervisningen i 

matematik alltför ofta innebär ett individualiserat läroboksarbete. Detta definieras som ett 

arbete som går ut på att eleverna enskilt arbetar i sina böcker och där färdighet och 

produktion går före förståelsen för matematikens idéer (2003). Flera forskare (Löwing, 

2004; Rystedt & Trygg, 2013; Samuelsson, 2007) diskuterar lärobokens användning och 

hur den påverkar elevernas möjlighet att utveckla förmågorna inom matematiken. Bland 

annat påpekas att läroboken kan medföra en osäkerhet inför matematiken då elevernas 

eget tänkande inte ges utrymme för i någon större utsträckning. Den ger inte heller 

tillräckligt mycket stöd för att utveckla elevernas begreppsförståelse. Eleverna behöver 

möta, hantera och undersöka olika konkreta uttrycksformer genom laborationer, musik, 

film, bilder, illustrationer och texter. Men även genom att kunna uttrycka sin tankar i olika 

situationer liksom att i text och tal beskriva matematiken (2004; 2013; 2007). Eleverna 

behöver aktivt få ta del av andras tankar och idéer och diskutera i grupp för att utveckla 

sina egna tankebanor och fördjupa sin egen förståelse. Därigenom finner eleverna 

motivation och en lust i att lära. Förståelse för matematik hänger tätt samman med 

motivation och lusten att lära. Gemensamma samtal där matematiken studeras och där 

matematiska begrepp och elevernas tänkande får ett stort utrymme, kan därmed vara en 

viktig del i matematikundervisningen (Skolverket, 2003). I en artikel i DN debatt beskrivs 

att en del elever klarar av matematiken bättre än andra då de använt ett särskilt läromedel. 

Läraren måste göra didaktiska överväganden. De kunskaper och färdigheter eleven har 

bör ligga till grund för val av läromedel2. Läromedel och läroboken har en viktig uppgift 

men läraren måste avgöra hur den kan utgöra ett komplement till undervisningens mål. 

Tillika kan läromedlet och lärarhandledningen fungera som ett kompetensutvecklande 

material för läraren (Hemmi & Kornhall, 2015).  

 
3.6.1.1 Laborationer – en resurs för samtal 

En laborativ matematikundervisning innebär att eleverna upptäcker och undersöker 

matematiken. Laborativ matematikundervisningen handlar inte om att låta eleverna själva 

plocka och fritt välja material för att komma fram till en slutsats eller ett resultat. Den 

laborativa matematikundervisningen kräver noga planering. Matematiken måste 

konkretiseras i det laborativa materialet likaså måste en struktur finnas i hur eleverna ska 

arbeta med materialet. Materialet ska utveckla en förtrogenhet hos eleverna och leda till 

att de utvecklar sin förståelse för den abstrakta matematiken med symboler samt kunna 

skifta mellan olika representationsformer (Nilsson m.fl. 2013; Rystedt & Trygg, 2010).  

 

Nilsson och Ryves (2010) studie av elevers användande av laborativt material visar att 

eleverna diskuterar matematiska samband och idéer med varandra och att det utvecklar 

elevernas matematiska tänkande. Då laborativ matematik är en del av 

undervisningsinnehållet kan elevernas möjlighet att kommunicera, resonera och 

argumentera utvecklas. Ett laborativt arbetssätt där olika uttrycksformer används kan 

                                                 
2 Läromedel definieras som allt det material eleverna bör ha tillgång till. Läroboken är 

därför en typ av läromedel liksom papper, penna, laborativt material, dator och så vidare 

(Sandström, 2015).  
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därmed också utveckla och stödja elevers språk och begreppsförmåga. När eleverna 

tillsammans arbetar med laborativt material kan den matematiska förståelsen öka då 

matematiken visas i olika former (2010). De laborativa matematiklektionerna kan även 

bidra till att läraren i sin formativa bedömning kan lyssna till elevers diskussioner, 

beskrivningar och resonemang men även ställa frågor som hjälper till att utveckla det 

kognitiva tänkandet. En nackdel med laborationer är att viss risk finns för att de endast 

blir en sysselsättning för eleverna och att de inte ser syftet med själva laborationen. 

Därmed belyses vikten av att läraren konkretiserar syftet och målet liksom de begrepp 

som omfattar aktiviteten. (Sterner & Lundberg, 2002; Löwing, 2004; Rystedt & Trygg, 

2010; Rystedt & Trygg, 2013). 
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4 Metod och material 
I följande kapitel redogörs först för studiens ansats, insamlingsmetod och metodkritik 

samt motivering av urval. Därpå följer redovisning av undersökningens tillvägagångssätt, 

tillförlitlighet och trovärdighet. Sist i kapitlet redogörs för tillvägagångssätt vid 

bearbetningen av det insamlade materialet samt de etiska principer som vidtogs i 

undersökningen. 

 

4.1 Ansats, insamlingsmetod och metodkritik 
Studiens syfte var att ta del av lärares uppfattningar och tankar om organisering av 

muntlig kommunikation i matematikundervisningen i förskoleklass och årskurs 1-3 och 

vilka svårigheter eller hinder som kan finnas i detta. Följande studie genomfördes med en 

fenomenografisk ansats. Valet av ansats grundade sig i att fenomenologin intresserar sig 

av hur människor uppfattar olika fenomen och företeelser. Patel och Davidson (2003) 

beskriver att det är dessa uppfattningar som är meningsskapande för individen och de som 

ligger till grund för hur individen agerar och resonerar (2003). Kvalitativa intervjuer med 

5 lärare utgjorde insamlingsunderlaget. Ytterligare insamlingsmetoder som kunde ha 

använts var observation och elevintervjuer. I en observation studeras framförallt vad som 

faktiskt händer (Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007). Mitt syfte berör vilka tankar och 

uppfattningar lärare har om kommunikation i matematikundervisning. Detta innebär att 

jag inte har för avsikt att undersöka hur de i själva verket genomför sin undervisning. 

Därmed valdes observation bort som undersökningsmetod. Likaså sker inte heller några 

intervjuer på elevnivå. Även detta valdes bort då det inte heller ansågs relevant för syftet. 

 
4.1.1 Intervjuer 

Intervjuguiden utformades med öppna frågor. Eftersom undersökningens syfte var att 

studera olika personers uppfattningar ger denna typ av frågor respondenten möjlighet att 

svara på frågorna och formulera sig utifrån sina tankar. Patel och Davidsson (2003) 

betecknar detta som en ostrukturerad intervju och menar att det öppnar upp för mer 

detaljerade svar. Vid en hög grad av strukturering formuleras istället fasta svarsalternativ 

(2003; Trost 1997). Den typen av intervjufrågor lämpar sig inte för denna studie då det 

inte går att förutbestämma vilka uppfattningar som respondenten har. Däremot föreligger 

en hög grad av standardisering då samma frågor ställdes till alla informanter liksom att 

frågorna ställdes i samma ordning till alla. Johansson och Svedner (2010) menar att detta 

med fördel kan göras för att samtliga intervjuer ska vara lika för alla och för att mönster 

och kategorier ska bli synliga (2010). Insamlad data analyserades, kategoriserades och 

redovisades i löpande text.  

 
4.1.2 Urval 

Då mitt syfte var att ta reda på lärares uppfattningar om hur kommunikation i 

matematikundervisningen kan organiseras för eleverna i de tidiga skolåren, föll det sig 

naturligt att intervjua lärare som undervisar eller har undervisat i matematik i 

förskoleklass och årskurs 1-3. Urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval, vilket enligt 

Trost (1997) är en metod för att skaffa ett strategiskt urval och innebär att kontakter tas 

med informanter inom nära räckhåll (1997). De som deltog i studien var lärare som 

undervisar eller har undervisat i årskurserna förskoleklass till årskurs 3. Samtliga 

deltagare har olika utbildningar och har undervisat mellan 4-15 år. Tre av lärarna har 

förskollärarexamen i botten, varav två har kompletterat sin utbildning till en lärarexamen, 

där en har särskild fokus på matematik. De två övriga har liknande lärarutbildning mot 

åldrarna 0-12 år. 
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4.2 Redovisning av tillvägagångssätt 
Inför intervjuerna kontaktades fem lärare. Kontakten togs genom mejlutskick direkt till 

lärarna. I mejlet bifogades ett missivbrev (Bilaga A). Vidare kontakt hölls sedan genom 

mejl och telefonsamtal. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (Bilaga 

B). Inspelning gjordes av fyra intervjuer och då med hjälp av röstinspelning på en telefon. 

Samtliga intervjuer gjordes i avskilda rum för att undvika störningsmoment. Besöket tog 

30 min. Alla inspelade intervjuer transkriberades och därefter började arbetet med att 

analysera råmaterialet. Det krävdes flera genomläsningar och sorteringar av det 

insamlade materialet för att skapa en överblick och finna olika begrepp som kunde utgöra 

teman. Lindgren (1994) menar att de kategorier eller teman som upptäcks genom 

bearbetning bildar de delar och begrepp som utgör resultatet av analysen (1994). Det 

teoretiska ramverket utgjorde ett redskap vid sortering av materialet.  För att sortera 

innehållet och finna strukturer användes frågeställningarna först som kategorier. Därefter 

kunde underkategorier synliggöras. Resultatet analyserades och relaterades till såväl 

uppsatsens teori som till den framskrivna bakgrunden.  

 
4.2.1 Bortfall 

Vid bearbetningen av det insamlade materialet togs ett beslut att inte ta med en av 

intervjuerna. En av informanten ville inte att en inspelning skulle ske och anteckningar 

fördes i stället vid intervjun. Då det finns en risk att dessa anteckningar inte exakt 

överensstämmer med informantens svar, riskeras denna att inte vara tillräckligt 

tillförlitlig. Denna intervju valdes därför bort. Därmed återstod fyra intervjuer. 

 
4.2.2 Validitet och reliabilitet 

Intervjuerna genomfördes som en dialog med intervjufrågor som stöd. Dessa 

formulerades utifrån vad jag avsåg att ta reda på och intervjuerna genomfördes på samma 

sätt och samma frågor ställdes. Trost (1997) beskriver hur intervjufrågorna ska kopplas 

till syftet och frågeställningar för att säkerställa att det som avses att mäta mäts. Trost 

menar även att en stabilitet i mätningen är nödvändig för att säkerställa tillförlitligheten. 

Däremot måste hänsyn tas till att de processer som vi befinner oss i påverkar oss och våra 

uppfattningar över tid vilket innebär att resultatet kan bli ett annat om samma studie 

upprepas vid ett annat tillfälle (1997). Då intervjuerna spelades in skapades ytterligare 

reliabilitet till resultatet. Denscombe (2009) menar att då intervjuer spelas in 

effektiviseras analysen samt gör den mer tillförlitlig (2009). Resultatet redovisades och 

illustrerades med exempel från intervjuerna. Exemplen är till viss del omgjorda från 

talspråk till skriftspråk för att undvika dialektala uttryck, utfyllnader eller upprepningar. 

Trost (1997) förespråkar detta förfarande men att det inte får innebära att intervjusvaren 

förvanskas (1997). 

 

Analysen grundades på de tolkningar som gjordes av det insamlade materialet och detta 

måste beaktas av mig som bearbetade materialet. Jag måste sträva efter att ha ett objektivt, 

neutralt förhållningssätt och inte låta mig påverkas av egna erfarenheter och tidigare 

uppfattningar om innehållet. Då kvalitativa data bygger på ett litet urval är de inte 

allmängiltiga vilket kan vara nackdelen med kvalitativa intervjuer (Trost, 1997). Då detta 

är en mindre undersökning finns inga ambitioner att dra några generella slutsatser av 

resultatet. Däremot kan de mönster som synliggörs ligga till grund för en diskussion om 

ämnet och bidra till att tankar väcks om hur undervisningen kan utvecklas vidare. 
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4.3 Etiska principer 
Då intervjuer ska göras finns det fyra huvudkrav som måste beaktas i undersökningen. 

Inför intervju skickades ett informationsbrev (Bilaga A) ut där informanterna tillfrågades 

om att delta. I samma brev informerades de även om undersökningens syfte. Detta är en 

del av det informationskrav som finns under forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 

2002). Innan intervjun startade delgav jag informanterna samtyckeskravet vilket innebär 

att deltagaren själv bestämmer huruvida han eller hon vill medverka i undersökningen. 

Det tredje kravet som delgavs respondenten inför intervjun berör konfidentialitet. Detta 

innebär att alla som medverkar har rätt till anonymitet. I analysen benämns intervjuerna 

slumpmässigt med siffror men kopplas inte till deltagare. Insamlingsunderlaget med 

uppgifter förvaras och hanteras även med försiktighet för att inga obehöriga ska komma 

åt materialet. Nyttjandekravet är ytterligare en etisk aspekt som måste beaktas i denna 

studie. Detta krav berör hanteringen av det insamlade materialet vilket innebär att 

insamlingsdata om enskilda personer endast får nyttjas för undersökningens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002).  
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5 Resultat och analys 
Två frågeställningar fick bilda utgångspunkten för forskningsprocessen. Dessa ställdes i 

syfte att undersöka vilka tankar och uppfattningar lärare har om organisering av muntlig 

kommunikation i matematikundervisningen, och om lärare ser några hinder eller 

problematiska aspekter i att utforma en kommunikativ matematikundervisning. I följande 

kapitel redogörs för det resultat som blivit synligt. Frågeställningarna besvaras genom 

resultatredovisningen som jämförs med bakgrundsmaterialet i en analys. Fyra teman har 

framträtt i databearbetningen. De har använts för att sortera och synliggöra de intervjuade 

lärarnas tankar och uppfattningar.  

 

5.1 Hur organiserar lärare undervisningen för att ge elever möjlighet 
att kommunicera matematiken? 
De två teman som framträtt som aspekter för att ge elever möjlighet att utveckla sin 

kommunikationsförmåga är dels de aktiviteter som lärare kan organisera och dels de 

läromedel som utgör undervisningens resurser och redskap. 

 
5.1.1 Aktiviteter som kan ge möjlighet att utveckla kommunikationsförmågan  

Samtliga lärare i studien hänvisar återkommande till läroplanens centrala innehåll och att 

det är detta som avgör hur undervisningen utformas. En lärare uttrycker sig såhär om att 

organisera undervisningen: 

Att man har läroplanen i bakhuvudet och vet vad det är för förmågor som dom 

ska utveckla och som ska ha utvecklats i trean. Och det är därifrån jag ska 

utgå. Och sen vara i nuet och fånga vad som finns här och nu, för att fånga 

intresset för matematik för dom här små. För det tycker jag ändå är grunden. 

(Lärare 1)  

Matematikundervisningen beskrivs av en av lärarna som en samtalande verksamhet där 

rösten och kommunikationen mellan eleverna och läraren är grundläggande för att 

utveckla förståelse. Läraren kännetecknar sin undervisning som en aktivitet med många 

matematiksamtal. Samtal mellan såväl elever som mellan elev och lärare förs för att följa 

elevens utveckling och för att höra elevers resonemang om matematiska idéer: 

Jag tycker själv att jag har mycket muntligt och att det är väldigt, väldigt 

viktigt. En del säger att man behöver hjälpmedel. Men hjälpmedel för mig är 

den mänskliga rösten. Och få personen att förstå genom samtalet och praktiskt 

fram till abstraktion. För mig är det viktigt. Den mänskliga kontakten skapar 

förståelse på ett annat sätt. Matematiksamtal […] att man ser att man har ett 

samtal regelbundet. Hur har det gått för dig i det här området? För en dialog 

med eleven om hur arbetet går. Ditt uppdrag är att se till att alla når målen. 

(Lärare 4) 

Resultatet visar även att flera lärare anser att aktiviteter med estetiska uttrycksformer är 

viktiga delar i deras undervisning och att motivera och engagera eleverna är en viktig del 

i matematikundervisningen. 

Jag känner att det viktigaste med matematiken är att fånga deras intresse och 

göra det roligt och lustfyllt och då är det leken som hamnar i fokus för de här 

yngre eleverna. (Lärare 1) 

Vi använder drama där eleverna själva är med och agerar. (Lärare 5) 
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Musik använder vi en hel del. (Lärare 3) 

Sång arbetar jag mycket med. Sång och ramsor för att det ska fastna mer och 

räkneramsor och sådana här saker. (Lärare 1) 

Lekar använde jag mycket med de små barnen. Mattefilmer är jättebra och 

sånger. (Lärare 4) 

Likaså framhåller flera av dem att de använder kommunikationen i det vardagliga genom 

att använda omgivningen och att se matematiken i rummet. Flera av dem förespråkar det 

praktiska, undersökande arbetssättet och att eleverna måste få uppleva matematiken. 

Rita och klippa, leta i tidningar, hitta former i rummet, grundläggande 

begrepp som du kan se. […] vi går till affären och kollar vikt och volym[…] 

Gå, promenera, mäta upp och laborera. (Lärare 4) 

Dels så har jag jobbat med att ställa dom i ett led och prata med dem om början 

och sist, långt och brett och smalt. Så mycket praktiska övningar med bara 

talet egentligen. (Lärare 1) 

En lärare beskriver hur hon tänker att elevernas muntliga kommunikation kan användas 

på olika sätt. 

Jag tänker mig att man måste göra på olika sätt, inte bara eget skapande utan 

tillsammans med någon annan. (Lärare 2) 

Många av lärarna anser att det är inom området problemlösning som de genomför 

undervisning för att utveckla elevernas kommunikativa förmåga. De menar att då 

eleverna står inför ett matematiskt problem kan de diskutera olika lösningar. Lärarna 

poängterar även att öppna uppgifter är det som de använder sig av i de fallen. De 

motiverar valet av öppna uppgifter med att de ger alla möjlighet att tänka på sitt sätt och 

att ingen ska känna att de gör fel utan att allas svar har ett värde. 

[…] det är väl lättare att prata kring ett problem […] Att den här eleven tänker 

på det här sättet, och den här eleven tänker på det här sättet. (Lärare 3) 

Problemlösning […] det har vi jobbat mycket med nu faktiskt. Och där inte 

bara ett rätt svar finns utan att det finns många svar och då kan de förklara 

varför till exempel. Om jag är ute efter något specifikt så kan ju eleven och 

jag samtala för då vet jag vad det är jag är ute efter […] Fast även mellan elev 

och elev i grupp där dom samtalar och då är det ju bra om det är en 

problemlösningsuppgift. Alltså problemlösning där de får förklara och 

resonera och diskutera. (Lärare 1) 

En lärare benämner inget specifikt område som särskilt används i undervisningen för att 

utveckla elevernas muntliga kommunikationsförmåga. Läraren menar att muntlig 

kommunikation sker inom alla matematiska områden i matematikundervisning och att 

eleverna redovisar och diskuterar alla typer av uppgifter med läraren och varandra.  

Lärarna beskriver även hur de använder elevsamtal och smågrupper för att kunna lyssna 

till elevernas samtal. 

[…]Muntliga genomgångar, praktiskt material, de skriver, pratar, diskuterar, 

arbetar med några uppgifter i par eller i mindre grupp.[…] Olika elever får 

komma fram och visa och då ser jag ju. Jag kan ställa frågor. Sen kan frågor 
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riktas. För att se om alla med på tåget. De kan arbeta två och två och jag går 

runt och kollar, då hör jag ju och ser. (Lärare 4) 

Jag ser ju när jag går runt och då kan man ju höra en elev berätta för en annan 

elev med helt andra ord än dom jag väljer, men det ger dem det svaret som de 

vill få på sin nivå. (Lärare 2) 

5.1.1.1 Analys 

I analys av resultatet kan den didaktiska designens olika aspekter synliggöras. Olika 

resurser, modeller och strategier kan bli användbara verktyg för läraren dels för att 

genomföra undervisning där såväl kommunikationsförmåga och resonemangsförmågan 

kan komma till uttryck, men även då den formativa bedömningen ska genomföras. Om 

läraren rör sig bland elevgrupperna och stannar upp för att lyssna till deras samtal om de 

olika matematiska idéerna kan läraren finna flera aspekter att ta med i den formativa 

bedömningen (Engvall, 2013; Taflin, 2007). 

 

Då lärarna beskriver hur undervisningens aktiviteter kan organiseras för att ge möjlighet 

till kommunikation hänvisar de även till kursplan och läroplan. Institutionella mönster 

det vill säga läroplan och kursplan (Selander & Kress, 2010) är de dokument som läraren 

ska förhålla sig till i undervisningen. Kursplanens innehåll är det stöd läraren behöver för 

att utforma sin undervisning. Till detta krävs att varje lärare tar till sig av forskning som 

finns inom ämnet och vad som är effektivt för att utveckla de förmågor som är målet för 

varje elev.  

 

Muntlig kommunikation utvecklas då eleverna ges möjlighet att delta i de iscensättningar 

som är utformade för att stärka just den förmågan. Genom laborerande undervisning där 

eleverna får uppleva och undersöka matematiken såväl utomhus som inomhus skapas 

möjligheter för eleverna att diskutera, resonera och argumentera sin matematiska 

förståelse (Gustafsson m.fl., 2011; Samuelsson, 2005; Selander & Kress, 2010). Analysen 

av resultatet visar att lärarna anser att en undervisning där eleverna själva undersöker 

matematiken är viktiga delar för att utveckla elevers kommunikativa förmåga. Lärarna 

belyser den praktiska matematiken. Leken och olika estetiska uttrycksformer och 

aktiviteter är en viktig aspekt i matematikundervisningen. Dessa kan innebära en 

möjlighet för kommunikation. 

 

Analysen visar även att lärarna anser att matematikundervisningen kan organiseras med 

problemlösningsuppgifter och att eleverna arbetar bäst i små grupper eller i par för att 

synliggöra sin kommunikativa förmåga för läraren. Det Herbel-Eisenmann m.fl. (2013) 

och Taflin (2007) belyser är just de smågruppsarbete som kan organiseras där läraren 

senare lyfter gruppernas lösningsresonemang och argumentationer i helklass (2013; 

2007). Vidare belyser Taflin (2007) just diskussionerna i klassrummet och hur lärarens 

frågor kan leda till att eleverna resonerar och argumenterar för sitt sätt att tänka. Samtidigt 

betonar författaren att en uppföljning av elevernas resonemang är nödvändig för att belysa 

matematiken på olika sätt. Då olika former av diskussioner organiseras i klassrummet, 

med en klar struktur kan de vara effektiva medel för att utveckla både 

kommunikationsförmågan och resonemangsförmågan. Diskussioner i helklass kan bli ett 

produktivt redskap om de organiseras och struktureras på medvetet sätt. Det krävs en 

förmåga och en kännedom om hur undervisningen kan organiseras för att utgöra ett 

effektiv redskap i elevernas utveckling av kommunikationsförmågan (2007). Hattie 

(2012) benämner problemlösning som ett effektivt redskap och som något som även 

positivt påverkar elevernas studieprestationer (2012).  
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Lärarna i studien uttrycker vikten av att låta eleverna kommunicera och att lärandet 

underlättas om det känns lustfyllt för eleverna. Inom det sociokulturella perspektivet ses 

lärandet i kommunikationen. De tidigare erfarenheter som finns liksom den förförståelse 

individen innehar inverkar på lärandet som uppstår i kommunikationen individer emellan 

(Säljö, 2010). 

 
5.1.2 Lärares användning av läromedel som resurs för muntlig kommunikation 

Alla lärarna menar att de använder laborativt material såsom knappar, vågar, kortlekar, 

tärningar, måttband, rep och snören men även kroppen och IT-verktyg i sin undervisning 

och att det ger eleverna möjlighet att diskutera och samtala om matematiken.   

Man ska alltid visa. I första hand ska de visa vad de har ritat och en modell 

för vad de har gjort. De får visa i praktiskt material. Mycket muntligt. De får 

visa ute med stenar och pinnar. (Lärare 4) 

Jag använder mycket laborativt material. Allt material man kan komma åt 

egentligen. Knappar, saker man kan plocka med men också leksaker och 

bilder man kan prata kring. (Lärare 1) 

Vi laborerar med allt du kan tänka dig, spel, tärningar, beroende på vad vi gör 

och hur det ska utformas. (Lärare 4) 

De betonar hur viktigt det är att eleverna får en förståelse för vad matematiken innebär 

innan de kan gå vidare och att det laborativa materialet hjälper såväl läraren som eleverna 

att konkretisera matematiken. 

Praktiskt material använder jag […] särskilt i inledningsskedet av alla 

räknesätt. Så man verkligen förstår vad som menas. […] så man får det i 

händerna. (Lärare 4) 

Några av lärarna beskriver sina val av material och hur kommunikationen kommer i första 

hand: 

Det kan ju vara utifrån en bild där man ser matematik. En lustfylld bild där 

man kan prata om matematik.[…] Jag jobbar mer här och nu och plockar 

kommentarer från dem. (Lärare 1) 

Jag förstärker med ord, de har bilder och vi har laborativt material. (Lärare 2) 

Lärarna beskriver hur eleverna i undervisningen använder olika uttrycksformer för att 

kommunicera sin matematiska kunskap och hur viktiga dessa uttrycksformer är när 

eleverna ska visa matematiken i olika representationer. Likaså belyser de 

begreppsuppfattningen och hur viktig den är för att eleven ska förstå matematiken. 

Jag känner att begreppen… har du inte dom så kan du inte få några 

egentligen….då kan du inte få det här kommunikativa. Så begreppen är ändå 

grunden.[…] för att få dom sen till att kunna prata matematik. (Lärare 1) 

[…] om man diskuterar ett område så plockar man in begreppen och sen 

arbetar runt dom. Och jag har varit väldigt tydlig med att benämna begreppen. 

[…] utgå från fyra begrepp eller några begrepp som har något förhållande och 

se förhållandet mellan begreppen. (Lärare 3)  
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5.1.2.1 Analys 

Resultatet åskådliggör de resurser och det syfte (jfr Selander & Kress, 2010) lärarna anser 

att de utnyttjar i sin kommunikativa matematikundervisning. Lärarna finner att det 

laborativa materialet är till stor hjälp då eleverna ska kunna kommunicera och utveckla 

en förståelse för matematiken. Nilsson och Ryves (2010), Nilsson m.fl. (2013) liksom 

Sterner och Lundberg (2002) betonar det laborativa materialets fördelar då det kan ge 

eleverna möjlighet att kommunicera det matematiska innehållet. Att arbeta med 

matematiken i olika former kan öka elevens förståelse. Ett laborativt arbetssätt kan också 

stödja elevernas språkutveckling. Däremot måste läraren vara tydlig med syftet med det 

laborativa materialet. Syftet måste konkretiseras för såväl läraren själv som för eleverna, 

för att laborationen ska bli givande (2010; 2013; 2002). Då en av lärarna betonar att 

eleverna alltid måste kunna visa sin lösningar i såväl bilden som i ordet dras en parallell 

till den resonerande matematiken och det Hatami (2007) framhåller i sin studie. Det är 

språket och resonemanget som bidrar till att förståelsen utvecklas och att eleven då så 

småningom kan nå den symboliska, abstrakta matematiken (2007).  

 

Lärarna i studien anser även att elevernas begreppsuppfattning är en viktig del i deras 

matematikundervisning för att eleverna ska kunna kommunicera matematiken. De 

betonar särskilt att eleverna måste utveckla en förståelse för begreppens relation och att 

undervisningen med det laborativa materialet därför kan vara ett hjälpmedel. I såväl 

läroplan (Skolverket, 2011b) som i forskning (Gustafsson m.fl. 2011, Nilsson & Ryves, 

2010) poängteras begreppsförståelsen. Begrepp måste ses i sin helhet och eleverna bör 

ges möjlighet att relatera begreppen till varandra. Eleverna bör även ges möjlighet att 

använda olika uttrycksformer för att bekanta sig med begreppen och att kunna resonera 

om dem. Lärarens förmåga att hantera begreppen har betydelse för hur eleverna utvecklar 

en förståelse och tar till sig de matematiska begreppen (2011; 2011b; 2010). Engvall 

(2013) och Samuelsson (2005) understryker hur lärare bör använda ett formellt 

matematiskt språk där begreppen hanteras och bearbetas snarare än förenklas. Om 

undervisningen är varierande där eleverna ges möjlighet att diskutera, samtala och 

upptäcka begreppen i matematiken kan elevernas matematiska förmågor utvecklas (2013; 

2005). 

 

5.2 Vilka problematiska aspekter ser lärare i att organisera 
undervisningen mot ett kommunikativt matematikklassrum? 
Samtliga lärare i studien anser att det egentligen inte borde finnas några svårigheter i att 

bedriva en kommunikativ matematikundervisning. Däremot upplever de att det finns 

vissa utmaningar och det är dessa som utkristalliserats i resultatet av intervjuerna. Den 

didaktiska designens iscensättningar och resurser (Selander & Kress, 2010) är delar som 

även här synliggörs i analysen. Bearbetningen av materialet för att finna svar på 

frågeställningen om vilka hinder eller svårigheter som lärare upplever i att skapa ett 

kommunikativt klassrum, har mynnat ut i två huvudsakliga teman. Dessa presenteras 

under kategorierna: Lärares sätt att organisera och strukturera samt utbildning och 

kompetensutveckling. 

 

Med organisering avser jag hur undervisningen kan utformas och planeras för att skapa 

ett kommunikativt klassrum och vilka olika ramfaktorer som påverkar. Struktur definierar 

jag i detta fall som hur undervisningsmomenten kan ordnas och genomföras för att bli så 

effektiva som möjligt. Den andra kategori som uppstått ur analysen är utbildning, 

kompetensutveckling och kollegiala samtal vilka samtliga berör de resurser och förmågor 

läraren själv anser sig ha för att genomföra en kommunikativ matematikundervisning. 
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5.2.1 Lärares sätt att organisera och strukturera undervisningen 

Det jag först kunnat tolka ur intervjuerna är att lärarna uttrycker att det finns utmaningar 

i att strukturera hur arbetet med den muntliga kommunikationen ska genomföras. En av 

lärarna uttrycker hur svårt det är att synliggöra kommunikationen både för sig själv och 

för eleverna. 

[…] Men för att bygga upp hur man diskuterar och pratar matematik så kan 

jag ju vara en förebild. […] När jag tänker på det har jag ingen klar bild av 

den detaljerade undervisningen. Inom en ram har jag ju en klar bild över vad 

jag gör men vad, vilket är kommunikationen och vilket är ensamarbetet. 

(Lärare 3) 

Lärarna talar också om kunskapskraven och att det är mycket som ska hinnas med och att 

det därför är lättare för de lärare som arbetar med elever i förskoleklassen.  

Jag tror det är mindre svårt för mig i förskoleklassen eftersom jag inte har de 

här kunskapskraven just nu, så kan vi utveckla dom här förmågorna ganska 

bra […] Jag tror det är svårare när man jobbar i skolan för du har alla dessa 

kunskapskrav och du har multiplikationstabellerna och du har allt det där som 

de måste gå igenom. (Lärare 1) 

Likaså menar de att det handlar om tid och prioritering och att ta vara på 

kommunikationen i klassrummet. 

Men man gör ju sig begränsningar. I form av tid av vad jag ska hinna med. 

Man tar inte tillfället när det kommer och ser det som bra utan man är rutig på 

något sätt. (Lärare 2) 

Har du fler elever i klassrummet handlar det om att fokusera och förbereda 

mig mer. Det kan vara svårt att höra alla elever varje dag. (Lärare 4) 

Problematiken med att de yngre eleverna saknar begrepp och ännu har ett litet ordförråd 

lyfts även. Lärarna menar att eleverna inte vet hur de ska uttrycka sig och kan ha svårt att 

se begreppens relationer. Men samtidigt betonar de vikten av att börja tidigt med såväl 

begrepp som kommunikation för att eleverna ska utveckla den kommunikativa förmågan. 

Ibland sexåringar har ju inte alla ord för allt än, dom är ju inte språkligt… alla 

är ju inte det, så det blir ju kanske lite svårt för vissa elever att använda sin 

kommunikativa förmåga, för dom har ju inte alla begrepp och dom har inte 

alla ord.[…] men jag tror att det är viktigt att börja tidigt och börja i 

förskoleklass så att dom blir vana med det sen, för det är ju ändå dom 

förmågorna vi ska utveckla hos dem. (Lärare 1) 

Flera av lärarna talar om klassrumsklimatet och att det finns ramfaktorer som påverkar 

den kommunikativa matematikundervisningen. De menar att det krävs ett fungerande 

klassrumsklimat för att genomföra en kommunikativ matematikundervisning. Lärarna 

talar om att alla måste veta vilka normer och regler som gäller. I klassrummet måste finnas 

en disciplin. Särskilt i stora klasser är disciplinen A och O menar en av lärarna.  

Har du inte ordning blir det svårt att bedriva en kommunikativ matematik. Du 

måste kunna föra dialog. (Lärare 4) 

Det är ju tryggheten bland eleverna men jag ser det nog som att det ligger 

mest på mitt. För tryggheten handlar ju också om vad jag skapar för klimat i 

klassrummet. (Lärare 3) 



  
 

18 

[…] ett tillåtande klassrumsklimat som jag försöker och tänker att jag vill ha 

och hoppas att jag har, men det vet man ju inte riktigt. (Lärare 2) 

En lärare menar att samtalen inte kommer spontant utan att eleverna måste ledas in i 

samtalet. En av lärarna beskriver också hur yngre elever kan ha svårt att avvakta och 

invänta på att få svara och att få dem intresserade av varandras tankar. 

[…] i ettan är det också så att man kanske har lite svårt, det är olika i olika 

grupper förstås givetvis, att vänta på sin tur med att säga svaret och då får inte 

alla chans att hinna tänka ut. (Lärare 2) 

Ett annat sätt att organisera och strukturera undervisningen handlar om att välja lämpligt 

läromedel som ger eleverna möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga.  En av 

lärarna säger att läroboken utgör den största delen av hennes matematikundervisning. Hon 

menar samtidigt att hon märker dess begränsningar och att hon är på väg att göra 

förändringar i sin undervisning. Samma lärare har genom de muntliga delarna i de 

Nationella Proven märkt att elevernas kunskaper synliggörs på ett helt annat sätt både för 

henne själv och för eleverna. Därför vill hon införa fler muntliga delar där eleverna får 

diskutera med varandra. 

Matteboken har jag använt som en trygghet […] sen har jag ju inte varit riktigt 

nöjd med det […] Att det räcker inte och då plockar man ju in mattematerial 

och plockmaterial. (Lärare 3) 

Det jag har sett det är ju att kommunikationen, det är ju den som gör hela 

matematikundervisningen. Att vi pratar med varandra om olika problem. Om 

matematik överhuvudtaget. […] jag tror att fler styrda moment, likt de i de 

nationella proven är viktiga att ha i undervisningen. (Lärare 3) 

En av lärarna betonar lärobokens roll i undervisningen och att den ligger till grund för de 

matematiksamtal som förs mellan läraren och eleverna. Genom matematiksamtalen ser 

läraren flera av elevens förmågor då lärobokens olika kapitel diskuteras och elevens 

beräkningar analyseras. 

 
5.2.1.1 Analys 

De svårigheter som lärarna uttrycker berör iscensättningen och hur undervisningen kan 

organiseras och struktureras för att bli så kommunikativ som möjligt. Lärarna talar om 

såväl om hur frågor ska konstrueras för att vara effektiva liksom hur tiden ska fördelas 

för att alla delar av det matematiska innehållet ska bearbetas. Begreppsförståelsen är en 

aspekt som kan vara ett hinder för eleven i kommunikationen. Detta understryker därmed 

behovet av att tidigt införa ett formellt matematikspråk där begrepp synliggörs för 

eleverna och kopplas till elevernas vardag och omvärld. Begreppsförståelsen och 

förmågan att välja olika representationer liksom uttrycksformer för att kommunicera 

matematiken påtalas i såväl läroplan som av forskare. För att kunna argumentera, 

diskutera och resonera är dessa viktiga aspekter i undervisningen (Gustafsson m.fl. 2011; 

Löwing, 2004; Nilsson & Ryves, 2010; Skolverket, 2011b). 

 

Lärarens uppgift som formgivare i det kommunikativa klassrummet blir att lyfta vissa 

frågor och påståenden för att hjälpa eleverna vidare in i kommunikationen och 

resonemanget. En del av lärarna påpekar att eleverna gärna talar om sina egna arbeten 

och tankar. Detta understryks även av Silver och Smith (2002a) som menar att yngre 

elever gärna delar med sig av sina egna lösningar och idéer vilket underlättar för läraren 

att genomföra bland annat redovisningar där eleverna kommunicerar med varandra 
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(2002a). Då eleverna tillåts att dela med sig av sina lösningar till varandra kan eleverna 

inspireras till att utveckla sitt eget resonemang och sätta benämningar på innehållet. 

Samtal i såväl par som i större grupp kan bidra till att utveckla elevers muntliga 

kommunikationsförmåga (Engvall, 2013; Herbel-Eisenmann m.fl. 2013; Rystedt & 

Trygg, 2013; Taflin, 2007). Däremot bör en viss reflektion göras över hur detta går till. 

Risken finns att den djupa kommunikation som önskas mer blir ett kort, tillfällig och 

planlöst samtal mellan såväl lärare och elever som mellan elever, vilket var något som 

resultaten i Löwings (jfr, 2004) studie visade.  

 

Analysen av resultatet visar att lärarna anser att klassrumsklimatet har stor betydelse för 

genomförandet av en kommunikativ matematikundervisning. Silver och Smith (2002a) 

skriver i sin artikel att ett tillåtande klassrumsklimat, som uppmuntrar till kommunikation 

samtidigt som regler och normer för kommunikationen är tydliga, ger tryggare elever som 

kan ta till sig det matematiska innehållet lättare. Då en svårighet kan vara att 

uppmärksamma eleverna på varandras lösningar kan en tydlig och strukturerad 

organisering av hur samtal och diskussioner går till underlätta (2002a).  

 

Flera av lärarna använder läroboken som en resurs och som grund i sin undervisning. 

Denna uttrycks som ett hinder då den kommunikativa undervisningen riskerar att få stå 

tillbaka. Att elever måste få möta den symboliska, abstrakta matematiken genom samtal 

och resonemang betonas av såväl Hatami (2007) som av Sterner och Lundberg (2002). 

Forskarna anser att elevernas förståelse för matematiken utvecklas genom 

kommunikation vilket också förknippas med det sociokulturella perspektivet på lärande 

(Jfr. Hatami, 2007; Sterner & Lundberg, 2002; Säljö, 2010). Dock ska tilläggas att en av 

lärarna poängterar vikten av att använda läroboken. Läraren framhåller lärobokens 

betydelse och att den innebär en struktur och ett stöd för den arbetsgång som ska föras i 

matematikundervisningen. Detta dras som en parallell till Hemmi och Kornhalls (2015) 

artikel om lärobokens betydelse, dess påverkan på elever och som stöd till läraren (2015). 

 
5.2.2 Utbildning och kompetensutveckling 

En av lärarna menar att hon funnit stort stöd i sin utbildning. Utbildningen har särskild 

fokus på matematik, med praktisk matematik och laborativ matematik som tillägg. 

Genom utbildningen har hon skaffat sig såväl metoder och arbetssätt som kunskaper om 

hur en kommunikativ matematikundervisning kan genomföras. Ytterligare en av lärarna 

breddar just nu sin kompetens inom matematik. Hon uttrycker sig så här om att genomföra 

en kommunikativ matematikundervisning: 

Det är mycket viktigare än vi tror. Att jag kanske har en chans att bryta 

mönster om jag vågar lita på mig själv, använda det jag har läst, som gett mig 

mycket, på universitetet. (Lärare 2) 

Samtidigt uttrycker en del av dem personliga utmaningar i att genomföra en 

kommunikativ matematikundervisning. 

Svårigheten är ju att jag inte har dom riktiga kunskaperna för hur jag ska 

planera lektionen. […] jag kan inte ställa dom riktiga frågorna tror jag. (Lärare 

3) 

Jag tror det är svårt eftersom det är nytt, det har liksom inte satt sig än riktigt 

hos en. (Lärare 1) 

Eftersom jag nu jobbar första självständiga året som lärare så känner jag mig 

väl inte jättesäker i min matematikundervisning. Och jag försöker ta in så 
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mycket jag kan men känner själv att jag tar in mindre än jag skulle vilja. 

(Lärare 2) 

Samtliga lärare har deltagit i matematiklyftet. Så här formulerar sig en av lärarna:  

Inom mattelyftet planerade vi ju lektionerna, att de här frågorna ska jag ställa 

för att de är mest givande vid det här tillfället. Och det var ju väldigt bra. Men 

det är som att jag måste samla på mig en bank av dessa frågor. (Lärare 3) 

Flera av lärarna menar att matematiklyftsträffarna har inneburit ett stöd för dem i sin 

matematikundervisning då de genomfört aktiviteter och undervisningsmoment där 

elevernas muntliga kommunikation har varit i fokus. Det kollegiala samtalets betydelse 

lyfts även av ett par av lärarna. Det är genom dessa samtal som undervisningens 

utformning och utmaningar kan diskuteras. Då kan undervisningen i matematik utvecklas 

i riktning mot det kommunikativa klassrum som alla lärare i studien, menar är grunden 

för matematiken. 

Att träffa vuxna människor som vill prata om samma sak som jag vill prata 

om. I det vardagliga blir det ju mycket problematiken just här och nu och den 

är kanske inte så mycket runt matematik. (Lärare 2) 

Lika viktig som elev-elev- och lärar-elevsamtal är, så är det viktigt att samtala 

med kollegor om min undervisning. (Lärare 3) 

 
5.2.2.1 Analys 

Några av lärarna i studien uttalar en viss osäkerhet i hur de kan organisera en 

kommunikativ undervisning och att det i sig kan vara en problematisk aspekt. De önskar 

stöd av kollegor för att utveckla undervisningen vidare. Samtliga lärare anser samtidigt 

att de funnit stöd i de utbildningar de deltagit i. Pettersson (2011) liksom Silver och Smith 

(2002b) belyser lärares kompetensutveckling inom matematik som en viktig del. 

Forskarna kopplar hinder och svårigheter till lärarens egna begränsningar inom såväl 

didaktik som ämneskunskap. Lärarens kompetens framhålls för att organisera en 

undervisning, som strävar mot att lyfta såväl elever med särskild begåvning som elever 

med svårigheter i matematik (jfr 2011; 2002b). Hattie (2012) poängterar att de resultat 

som hans metaanalyser gett, ska bidra till att lärare reflekterar över sin undervisning och 

utvärderar densamma. Likaså betonas vikten av att föra diskussioner i kollegiet för att 

utforma en hållbar undervisning där elevers olika förmågor är i fokus (2012). 

Kompetensutveckling kan även ske genom lärarhandledningar. Om läroboken är noga 

utvald kan den utgöra ett underlag för kollegiala diskussioner (Hemmi & Kornhall, 2015).  

 

De lärare som har förskollärarutbildning i botten anser att de jobbar mycket med 

kommunikativ matematik med sina elever. Den symboliska matematiken som blir 

vanligare i skolans årskurser förekommer inte i lika stor utsträckning bland eleverna i 

förskoleklassen. Kommunikation med de yngre eleverna upplevs av lärarna som något 

självklart. Samtidigt upplever de svårigheter då elevernas språkutveckling och 

begreppshantering kan bli ett hinder för eleven för att uttrycka sig. Detta kan hänvisas till 

Kilborns (2007) studie där vikten av att tidigt införa ett formellt matematikspråk 

framhålls. Elevernas begreppsutveckling gynnas då, vilket gör det lättare att angripa 

matematikens idéer och kunna kommunicera matematiken (2007). 
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6 Diskussion 
Först presenteras en metoddiskussion. Därefter följer en resultatdiskussion. I 

resultatdiskussionen diskuteras det övergripande mönster som upptäckts i lärarnas 

uppfattningar och tankar om kommunikation i matematikundervisning. En diskussion 

förs även om frågeställningarna och hur dessa kan besvaras. Kapitlet avslutas med ett 

stycke om fortsatt forskning inom området kommunikation och undervisning. 

 

6.1 Metoddiskussion 
Studien har fenomenografisk ansats, vilket innebär att individers tankar och uppfattningar 

om företeelser studeras. Då studien genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer har 

lärares tankar och uppfattningar om hur undervisning kan organiseras synliggjorts. 

Forskningsfrågorna som ställdes var hur lärare uppfattar att matematikundervisningen 

organiseras för att möjliggöra för muntlig kommunikation, liksom vilka problematiska 

aspekter som lärare ser i att genomföra denna undervisning. 

 

Sammanlagt genomfördes fem intervjuer varav en valdes bort på grund av att 

reliabiliteten riskerades då intervjun inte spelades in. Därmed återstod fyra kvalitativa 

intervjuer. Fler intervjuer kan vara fördelaktigt att genomföra för att kunna dra slutsatser 

och göra vissa generaliseringar. Då detta är en mindre kvalitativ studie kan varken 

generaliseringar eller större konsekvenser bli aktuella att redogöras för. Trost (1997) 

menar däremot att intressanta mönster kan framträda och utgöra underlag för diskussioner 

(1997). Elevintervjuer och observationer kunde ha visat hur kommunikationsförmågan i 

verkligheten hanteras, av såväl lärare som elever i klassrummen. Med tanke på studiens 

omfattning hade resultaten dock endast blivit ytliga. I denna studie ser jag det som 

viktigare att koncentrera mig till ett fåtal lärarintervjuer om uppfattningar och tankar och 

istället gå på djupet i dessa.  

 

Den valda undersökningsmetoden fungerade väl och alla informanter tog sig tid att 

utförligt svara på frågorna. De delade med sig av sin uppfattningar om såväl möjligheter 

som svårigheter i den kommunikativa matematikundervisningen. Intervjuerna 

genomfördes som dialoger och frågorna gav rikligt med råmaterial att bearbeta. En 

testintervju kunde med fördel ha genomförts. Trost (1997) menar att testintervjuer kan 

leda till forskaren upptäcker vilka tilläggsfrågor som kunde varit aktuella att ha med 

(1997). Trots bortfallet kan en mättnad i intervjusvaren synas. Vid genomläsningen av de 

nertecknade svaren i den borttagna intervjun, kan en fingervisning ändå ges om att 

innehållet är jämförbart med de övriga intervjuerna. 

 

En analys av materialet gjordes då resultatet kategoriserades. Först användes den 

teoretiska referensramen didaktisk design. Denna var till god hjälp och innebar att jag 

kunde strukturera materialet på ett tydligt sätt. Därefter kunde sedan fyra teman ses som 

genomgående mönster i intervjusvaren. Dessa fick utgöra rubrikerna för resultatet och 

analysen. Flera genomläsningar krävdes dock eftersom vissa svar kunde platsa under flera 

rubriker. Trost (1997) menar att en noggrannhet krävs i tolkningen av materialet liksom 

en saklighet i framställningen av resultatet i analysen (1997). 

 

 

 

 

 



  
 

22 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet och analysen diskuteras i följande stycke i förhållande till den framskrivna 

bakgrunden och den teoretiska referensramen. 

 
6.2.1 Varierande undervisning - en didaktisk design 

Selander och Kress (2010) teori om Didaktisk design skapar ett övergripande perspektiv 

för att förstå hur undervisning kan genomföras. Inom den didaktiska designen finns olika 

aspekter. Dessa utformas och utgör hörnstenarna för att förstå hur lärare ser på 

undervisning för att ge elever möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga (2010). 

 

De tolkningar som först och främst görs av lärarnas utsagor, är att lärarna använder en 

varierad matematikundervisning. De institutionella ramar som finns för varje skola det 

vill säga kurs- och läroplaner, ska alltid finnas och synliggöras i undervisningen och 

därmed utgöra grunden för all undervisning. Det är det ramverket lärarens uppdrag utgår 

ifrån. Det syfte och de resurser, liksom den iscensättning läraren planerar för utgör 

undervisningens innehåll (Selander & Kress, 2010; Skolverket, 2011a). 

 

Såväl kursplan (Skolverket, 2011:b) som forskning inom matematikdidaktik (Gustafsson 

m.fl. 2011; Hatami, 2007) framhåller att kommunikation och resonemang är 

utgångspunkten och det grundläggande i undervisningen för att utveckla en förståelse för 

matematiken (2011; 2007; 2011:b). Samuelsson (2005) påpekar att lärarna bör har en klar 

uppfattning om vad eleverna ska utveckla i fråga om kunskap och förmågor. Om läraren 

dessutom har en förståelse för vad de olika aktiviteterna innebär för elevernas utveckling, 

bidrar dessa verksamheter till varierande undervisning där eleverna kan utvecklas på olika 

sätt (2005).  

 
6.2.2 Diskussion om organisering av kommunikativ matematikundervisning 

Resultatet visar att alla lärare uttrycker en uppfattning om att kommunikation inom 

matematik, är grunden för lärandet. Det är samtidigt den syn på lärandet som det 

sociokulturella perspektivet grundar sig i (Säljö, 2010). Lärarna i studien anser att vissa 

läromedel är viktiga i undervisningen av matematik även när eleverna ska kommunicera. 

Genom läromedlets struktur finner både läraren och eleverna stöd i att uttrycka sig i 

matematik. 

 

Lärarna beskriver hur de i undervisningen arbetar med begrepp som synliggörs, dels i 

bokens ord och bilder men även i då läraren visar på tavlan och diskuterar området runt 

begreppen. De talar om den lustfyllda, roliga matematiken och hur viktigt det är att fånga 

elevernas intresse inom matematik. En lärare uttrycker sig i att eleverna måste få 

kunskaperna i händerna. Läraren menar att förtrogenheten har du när du har förstått och 

kan använda din kunskap när som helst i vilken situation som helst och att detta kan ske 

genom att kommunicera matematiken. Detta jämförs med den Strukturerande 

inommatematisk verksamheten och innebär att det är lärarens genomgång som inleder och 

där den matematiska förståelsen är i fokus (Samuelsson, 2005). Resultatet visar att lärarna 

anser att begreppsförmågan är en viktig del och att den är grunden för matematiken, men 

även förutsättning för att kunna diskutera matematiken på djupet. Lärarna beskriver hur 

de tänker att begreppsförmågan kan utvecklas då begreppen sätts i en kontext såväl som 

i relation till varandra. Detta kan kopplas till Kilborn (2007) och den studie som gjorts 

och som resulterat i slutsatsen att eleverna måste få möta ett formellt och ändamålsenligt 

matematikspråk tidigt för att utveckla en matematisk förståelse (2007). 

Begreppsförståelsen utvecklas om eleverna ges möjlighet att använda olika 
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representationer och uttrycksformer i matematiken (Gustafsson m.fl. 2011; Nilsson & 

Ryve 2010; Skolverket, 2011b). 

 

Lärarna framhåller den praktiska matematiken där eleverna får möjlighet att använda 

laborativt material och samtidigt välja uttrycksformer för representationerna, som viktiga 

delar i deras undervisning. Sterner och Lundberg (2002) belyser den laborativa 

matematikens fördelar för elevernas språkutveckling och för begreppsförståelsen (2002). 

Även Rystedt och Trygg (2010) betonar den laborativa matematikundervisningen men 

understryker samtidigt vikten av att ha ett klart syfte med vad laborationerna ska leda till 

och att detta konkretiseras för eleverna. Först då kan matematiken kommuniceras och 

diskuteras och elevernas resonemangsförmåga och begreppsförmåga utvecklas (2010).  

Lärarna menar att kommunikativa situationer uppstår då de använder problemlösning i 

undervisningen liksom då eleverna arbetar med laborativt material. I en laborerande 

verksamhet upptäcker eleverna matematiken genom ett undersökande arbetssätt i såväl 

leken som genom diskussioner och med laborativt material (Samuelsson, 2005). Lärarna 

i studien poängterar även det laborativa materialet liksom lekens betydelse för att främja 

elevers lust att lära matematik. Leken och laborationerna kan vara värdefulla verktyg och 

en resurs för undervisningen och lärandet (Nilsson m.fl. 2013). En av lärarna är noga med 

att påpeka att laborationen måste ha en betydelse: ”Det är inte bara att slänga fram 

laborativt material, det måste ha ett värde och en röd tråd” (lärare 4, 2015) Om läraren 

kan konkretisera såväl syfte som mål med aktiviteterna riskerar de inte att bli just 

tidsfördrivande aktiviteter (Rysted & Trygg, 2010). 

 

Samtliga lärare använder matematikboken i sin undervisning vilket förknippas med den 

övande verksamheten (Samuelsson, 2005). De använder läroboken i olika stor 

utsträckning. Vissa lärare i studien menar att läroboken är en trygghet i undervisningen 

för att känna att eleverna får med sig det de ska och läroboken utgör grunden för 

undervisningen. Detta överensstämmer med det som Hemmi och Kornhall (2015) påtalar 

om läroboken i matematikundervisning. Det vill säga att läroboken kan ha ett stort värde 

i undervisningen och ska ses som ett redskap för såväl läraren som eleverna, för att 

utveckla en matematisk förståelse (2015). Flera av de intervjuade lärarna tycks ha gjort 

ett medvetet val av lärobok. Lärarna motiverar valet av lärobok med att innehållet i de 

böcker som används stämmer bra överens med det som behandlas i det centrala innehållet 

för årskurs 1-3 (jfr Skolverket, 2011a) En av lärarna grundar dessutom valet av lärobok i 

att boken samtidigt innehåller såväl diskussionsbilder som ord och begrepp som 

visualiseras för eleverna och på så sätt ger möjlighet till diskussioner och samtal. 

 

En diskussion kan föras om vilka faktorer som är avgörande för hur en kommunikativ 

matematikundervisning ska genomföras. Flera av lärarna i studien menar att den 

undersökande matematiken är den de föredrar då elevers kommunikationsförmåga ska 

utvecklas och att såväl bilder, musik och film är redskap för att skapa en diskussion om 

det matematiska innehållet. Genom att organisera samtal i undervisningen där eleverna 

arbetar i såväl par som i grupp får läraren ett underlag för att bedöma elevernas förmåga 

att kommunicera. Samtliga lärare har uppfattningen att de samtal som förekommer i 

undervisningen är viktiga för att eleverna ska utveckla en förståelse för det matematiska 

innehållet. Detta stämmer överens med det resultat Taflin (2007) belyser i studie om 

klassrumsdiskussioner och lärares förmåga att hantera och genomföra dessa. Taflin 

framhåller att dessa matematikdiskussioner dock måste vara medvetet planerade och 

innehålla en tydlig struktur för att matematiken inte ska tappas bort (2007). En 

diskuterande verksamhet är den undervisning där elevnära diskussioner förs om elevernas 

vardag och samhälle och matematiken ses i ett helhetsperspektiv. Inom denna verksamhet 
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ses främst de lärare som arbetar eller som har arbetat med elever i förskola och 

förskoleklass. De talar om hur undervisningen grundar sig i att fånga nuet. Att tala om 

det eleverna förstår och känner igen. En lärare talar om att lyfta elevernas egna 

kommentarer. Lärarna menar att undervisningen riktar sig mot att ta vara på det som 

händer i elevernas vardag. En av lärarna beskriver hur givande det är att gå runt och höra 

elevernas diskussioner med varandra. I dessa samtal menar hon att när eleverna använder 

sina egna ord förstår de matematiken. En annan av lärarna uttrycker en önskan om att 

utveckla sin undervisning ytterligare mot en diskuterande verksamhet. Samma lärare 

beskriver hur diskussionerna och den muntliga kommunikationen synliggör elevernas 

förmågor inte bara för läraren själv utan även för eleverna.   

 
6.2.3 Diskussion om problematiken i den kommunikativa undervisningen 

Lärarna i studien delar öppet med sig av sina tankar om svårigheter som kan finnas i att 

organisera och genomföra en kommunikativ matematikundervisning. De problematiska 

aspekter lärare ser i att organisera för att utveckla elevers muntliga 

kommunikationsförmåga kan snarare ses som utmaningar. Flera av de intervjuade lärarna 

framhåller att det är själva organiseringen och den struktur som bör skapas för att ge ett 

kommunikativt klassrum som är bland det mest utmanande. Lärarna uttrycker bland annat 

att det handlar om att formulera rätt frågor för att inte riskera att bogsera eleverna i 

diskussionen. De uttrycker en viss osäkerhet i att lita på sin undervisning och kunna se 

vad som är vad, då det handlar om ett kommunikativt matematikklassrum. Precis som 

Engvall (2013) och Löwing (2004) redovisar i sina studier finns det en risk att 

elevdiskussionerna kommer på avvägar om de inte är väl organiserade och det är tydligt 

för eleven vad som ska diskuteras och skapas ett resonemang kring, Om läraren har en 

klar uppfattning om vilka metoder och arbetssätt som kan användas, finns det möjlighet 

att skapa ett kommunikativt matematikklassrum (2013; 2004). 

 

Ytterligare aspekter som lärarna i denna studie belyser är det klassrumsklimat som finns. 

Lärarna betonar såväl det tillåtande klassrummet som det disciplinerade för att kunna föra 

dialoger och diskussioner i undervisningen. Lärarna anser att en förutsättning för en 

kommunikativ matematikundervisning är att skapa ett tillåtande klassrumsklimat där 

regler och klassrumsnormer följs. Detta jämförs i analysen med vad Silver och Smith 

(2002a) beskriver i sin artikel om att det är eleverna själva som diskuterar med hjälp av 

lärarens uppmuntringar och handledning. Författarna betonar lärarens roll och att läraren 

är den som ansvarar för undervisningen och som den som leder eleverna (2002a).  

 

En av lärarna i studien understryker vikten av att föra matematiksamtal med eleverna. 

Läraren menar att detta hjälper eleverna att sätta ord på matematiken samtidigt som det 

blir en reflektion över lärandet och att läraren därigenom kan föra en dialog med eleverna. 

Den Australiensiska studie (Clarke & Faragher, 1999-2001) som gjorts och där 

matematiksamtal var fokus visar att eleverna utvecklades i större utsträckning mot en 

större förståelse då de deltagit i matematiksamtal (1999-2001). Samtal med eleverna ger 

läraren en möjlighet att upptäcka elevernas specifika förmågor, för att sedan kunna arbeta 

utifrån dessa (Kruteckij, 1976). 

 

I dagens skola har de flesta lärare olika lärarutbildningar vilket även innebär att de har 

olika matematikutbildning för undervisning. Detta gäller även lärarna i denna studie. Det 

kollegiala lärandet kan därmed vara en viktiga aspekt för lärares kompetensutveckling. 

Då lärare delar med sig av sina olika erfarenheter av såväl utbildning som material och 

undervisning bidrar det till att de kan utveckla sin matematikundervisning. För att lärare 

ska kunna utveckla olika metoder och arbetssätt för att bli trygga i sin undervisning är de 
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kollegiala samtalen viktiga (Scherp, 2013). Dessa är kompetensutvecklande och skapar 

därmed en större säkerhet för att bedriva en kommunikativ undervisning. Till följd där av 

kan de ytterligare bli stärkta och mer säkra i hur ett kommunikativt 

matematikklassrumrum kan förberedas, planeras och genomföras så att skolans 

matematikämne utvecklas för att gynna elevernas lärande. Matematikämnet ska gå från 

att vara skolans tystaste ämne till att bli i rätt bemärkelse, skolans ”pratigaste” ämne (jfr 

SOU, 2004).  

 
6.2.4 Avslutning 

Sammanfattningsvis visar denna studies resultat att de möjligheter och hinder som finns 

för att organisera och genomföra en kommunikativ matematikundervisning befinner sig 

på lärarnivå. Lärare har ett behov av och finner ett stöd i såväl resurser som i iscensättning 

av undervisning mot ett kommunikativt klassrum. De uttrycker behovet av stöd med hjälp 

av olika resurser såsom läromedel och en tydlig struktur. Några av lärarna eftersöker flera 

kollegiala samtal för att förkovra sig och utvecklas inom området ytterligare. Samtliga 

lärare anser att det är i deras eget tillvägagångssätt som både möjligheter och hinder finns, 

för att utveckla elevers kommunikativa förmåga. Ur ett elevperspektiv är det således 

viktigt att lärare använder och utvecklar metoder och arbetssätt som gynnar elevens 

utveckling inom matematiken (Häggblom, 2000). 

 

Då resultaten från de nationella proven visar att elever har god kommunikationsförmåga 

och begreppsförmåga finns anledning för lärare att diskutera resultaten och jobba vidare 

för ytterligare stärka dessa förmågor. Likaså finns det anledning för lärare att ta del 

elevernas låga resultat vad gäller skriftliga räknemetoder. Just dessa resultat kan ha ett 

nära samband med hur undervisningen utformas och genomförs. Om eleverna ges 

möjlighet att resonera, argumentera och diskutera samt konkret förstå vad de olika 

räkneoperationerna egentligen innebär kan eleverna beräkningsförmåga utvecklas 

ytterligare. Genom kommunikation kan elevernas förståelse för matematiken utvecklas 

till en färdighet. Därtill kan det även tilläggas att det alltid finns elever som har andra 

starka förmågor inom matematik än just kommunikativa färdigheter. Eftersom 

kommunikation är en övergripande del av kursplanens syfte liksom ett av kunskapskraven 

för årskurs tre (jfr Skolverket, 2011a) bör undervisningen ge eleverna rika möjligheter att 

utvecklas inom denna förmåga. 

  

Då denna studie riktar sig mot lärares uppfattningar och tankar om elevers muntliga 

kommunikation i matematikundervisningen och hur undervisning kan genomföras blir 

det endast just uppfattningarna som synliggörs. När ett ämne lyfts till diskussion i samtal 

kan det väcka tankar hos såväl författare, respondent som läsare. Att väcka tankar kan 

bidra till att matematikundervisningen börjar att utvecklas ytterligare. Förhoppningsvis 

har denna studie bidragit till inspiration till en kommunikativ matematikundervisning. 

 

6.3 Vidare forskning 
I denna studie är det didaktikens hur som har diskuterats och lärares enskilda 

uppfattningar om kommunikation i matematikundervisningen. Metoder och arbetssätt i 

hur undervisning kan genomföras kan vara sådant som lärare söker för att kunna utveckla 

sin undervisning. För att ytterligare utveckla undervisningen kan det vara av värde att 

studera vad och hur elever kommunicerar i matematik.  En undersökning som utformas 

för att se hur eleverna hanterar begrepp och hur de för resonemang i ett kommunikativt 

matematikklassrum vore intressant att få ta del av. Dels för att ytterligare få stöd i hur 

matematiksamtal kan organiseras men även för att se hur elevers kommunikativa förmåga 

utvecklas.  
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Kalmar 150416 

 

Hej! 

Mitt namn är Frida Oskarsson och jag studerar sista året vid Linnéuniversitetets 

grundlärarutbildning med inriktning mot årskurserna F1-3. Jag genomför nu mitt sista 

självständiga arbete i matematikdidaktik, med syfte att undersöka vilka tankar och 

uppfattningar lärare har om matematikundervisning för årskurserna F1-3 och hur 

undervisningen kan genomföras för att ge elever möjlighet att kommunicera 

matematiken samt vilka problematiska aspekter som finns i detta.  

Mitt forskningsområde berör elevers utveckling av den muntliga 

kommunikationsförmåga i matematik och hur den utvecklar såväl resonemangs-

förmågan som begreppsförståelsen. I studien definieras kommunikation som något som 

sker mellan individer och genom olika uttrycksformer det vill säga muntligt, skriftligt 

eller genom bild, film, musik och så vidare. Studien riktar sig mot lärare i årskurserna 

F1-3. 

 

Min fråga till dig är om du har möjlighet att ta emot mig för en intervju? 

Har du möjlighet att ta emot mig under vecka 17? 

Jag kommer att genomföra en intervju med dig och den beräknas ta ca 30 minuter. 

 

Deltagandet är frivilligt och det går att avbryta detta när som helst. Alla frågor och svar 

kommer att behandlas med anonymitet och kommer endast att användas i 

forskningssyfte. 

 

Har du frågor om intervjun är du välkommen att kontakta mig eller min handledare vid 

Linnéuniversitetet. 

 

 

Jag hoppas att du vill delta i min studie. 

 

Med vänlig hälsning, 

Frida Oskarsson 

fo222aw@student.lnu.se  

 

Handledare: 

John Örtendahl 

john.ortendahl@lnu.se 
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Bilaga B Intervjuguide 
 

Inledning 

Syftet med intervjun är att undersöka lärares uppfattningar om kommunikation i 

matematikundervisningen. 

 

Det jag är intresserad av att ta reda på är hur undervisning kan planeras och genomföras 

för att lyfta just dessa förmågor. 

 

Anonymitetsskydd 

Allt deltagande sker anonymt. 

 

Ingen obehörig får ta del av insamlingsunderlaget. 

 

Allt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta intervjun när som helst. 

 

Öppningsfråga 

Vilken utbildning har du?  

Under hur lång tid sedan din examen, har du arbetat? 
 

Syftesfrågor 

Vilka/vilket material använder du i din undervisning? (Tilläggsfråga: Vad påverkar 

valet av material?). 

 

Hur tänker du inför planeringen och genomförandet av undervisningen om matematiska 

begrepp? (Tilläggsfråga; Vilka metoder och arbetssätt kan man använda?) 

 

Vilka olika uttrycksformer ges eleverna möjlighet att använda sig av i undervisningen? 

(Laborationsmaterial, ord, bild, omvärldssituationer, symboler, musik, konst, 

illustrationer, rörelser, film, drama etc.) 

 

Inom vilka matematiska områden utformar du undervisning i muntlig kommunikation? 

(Tilläggsfråga: Hur tänker du då?).  

 

Vilka samtal, (lärare-elev eller elev-elev) eller undervisningssituationer anser du ger dig 

verktyg för formativ bedömning av elevernas resonemangsförmåga? 

(Tilläggsfråga; Kan du förklara?) 

 

Ser du några svårigheter i att bedriva en kommunikativ matematikundervisning? 

(Tilläggsfråga: Gällande elever eller utformningen? Vilka hinder ser du i att bedriva en 

kommunikativ matematikundervisning?). 
 

Avslutningsfrågor 

Finns det något som du skulle vilja lägga till i intervjun? 

 

Finns det något i intervjun som du vill ta bort? 

 

Får jag kontakta dig om jag behöver komplettera intervjun med någon fråga? 
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