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Abstrakt 
Syftet med föreliggande uppsats är att skapa en större förståelse för hur lärare uppfattar 

förmåga att resonera och kommunicera med fokus på algebra. Med fenomenografi som 

metodologisk utgångspunkt genomfördes åtta fokusgruppintervjuer med 22 

grundskollärare. Resultatet formuleras i fyra kategorier uppfattningar av resonemang 

(Resonemang som motivering och argument, Resonemang som ett jämförande, 

Resonemang genom olika typer av uppgifter och Resonemang kommuniceras), två av 

kommunikation (Att kommunicera med representationsformer och Mottagare och 

sändare i kommunikationen) samt fem om vad som påverkar undervisning som ger 

möjlighet till resonemang och kommunikation (Ett gott klassrumsklimat, 

Klassrumsorganisationen, Styrande läromedel, Att utgå ifrån elevernas kunskap samt 

Relationen mellan resonera och kommunicera). De olika aspekterna i uppfattningarna 

analyseras i förhållande till MCRF (Lithner et al., 2010) och Analysguide för 

identifiering av resonemang och kommunikation (Säfström, 2013). Slutsatser är att 

uppfattningarna uttrycker skilda möjligheter att utifrån utmanande uppgifter, 

gemensamt konstruera och värdera resonemang som underbyggs av relevanta 

matematiska kunskaper samt kommunicera med algebraiska uttryck och gemensamt 

konstruera mening av det algebraiska innehållet. Det som påverkar uppfattas vara 

tillräckligt med tid, att mål är tydliga som i sin tur skapar ett tillåtande klassrumsklimat 

och att lärare kan uttrycka vad som särskiljer förmåga att resonera och kommunicera. 

 

Nyckelord 
Matematikundervisning, resonemang, kommunikation, algebra, grundskollärare, 

uppfattningar, fenomenografi 
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intervjutillfället var givande! Tack också till min handledare Constanta Olteanu som 
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1 Inledning 
Kunskap i ämnet matematik beskrivs idag i termer av att utöva matematik. Olika uttryck 

används för det, såsom att utveckla matematiska förmågor eller kompetenser. Inom 

matematikdidaktisk forskning är innebörden av uttrycken ofta olika, men i den här 

studien likställs de. I grundskolans kursplan i matematik (Skolverket, 2015) har de 

matematiska förmågorna flera syften, att styra undervisningen och att styra 

bedömningen av elevers prestationer, i den här studien fokuseras undervisningen.  

Att kunskap i matematik innebär själva utövandet i matematik är en internationell trend, 

kallad ”the Reform” eller en reformerad matematikundervisning, som påverkats av en 

mängd olika rapporter och studier, till exempel National Council of Teachers of 

Mathematics (2000), Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) samt Niss och Højgaard 

Jensen (2002). Den reformerade synen på matematikundervisning har satt avtryck och 

påverkat läroplaner i Skandinavien (Skott, Jess, Hansen & Lundin, 2010).  Exempelvis 

har den nu gällande svenska läroplanen skrivningar om att undervisningen i matematik 

ska syfta till att eleven utvecklar matematiska förmågor, såsom resonemang och 

kommunikation (Skolverket, 2015), till skillnad från äldre läroplanerna som har 

skrivningar som mer fokuserar mekaniska strategier för beräkning (Skolverket, 2011).  

Ett centralt problem i matematikundervisningen är att trots 20 års forskning och 

reformer har elever fortfarande ofta ett rutinartat sätt att tänka (Lithner, 2008) och 

undervisningen domineras av att genomföra procedurer (Boesen, Helenius, Berqvist, 

Bergvist, Lithner, Palm & Palmberg, 2014). Trots detta visar TIMSS-resultat att mer än 

75 % av eleverna inte kan genomföra subtraktionen 5,3 − 3,8 i åk 4 (Bentley, 2008). De 

nordiska länderna har betoning på en undervisningsmetod, mindre av färdighetsträning, 

argumenterande och kommunikation av olika lösningar och strategier, och mer av 

individuellt läroboksarbete jämfört med till exempel asiatiska länder (Grönmo, 2013). 

Lärares undervisning i Sverige ger till största del elever möjlighet att hantera 

rutinuppgifter och inte alls i lika stor utsträckning möjlighet att utveckla 

resonemangsförmåga (Bergqvist & Lithner, 2012).  

 

Å ena sidan verkar läroplanens fokus på förmågor ha haft en väldigt liten påverkan på 

lärares undervisning. Palmbergs (2014) studier visar att matematiklärare på gymnasiet 

antingen, inte alls har tagit till sig behovet att förändra målen för eleverna eller sin 

undervisning, eller inte tillräckligt värderat implementeringsprocessen av 

styrdokumenten. Björklund Boistrup (2013) skriver om hur Skolinspektionen gör 

antaganden om att lärare inte tillräckligt satt sig in i styrdokumenten, men hon 

poängterar å andra sidan att det är så många fler faktorer än styrdokumenten som 

påverkar och avgör undervisningen (a.a.). En faktor som påverkar möjligheterna för 

eleverna att matematiskt resonera och kommunicera i undervisningen är lärarens 

kunskaper om ämnesinnehållet men också om förmågorna. Dessa kunskaper kan ofta 

hanteras som underförstådda av lärarna. Men om de uttrycks, kan kunskaperna bli 

medvetna och möjliga att utvecklas, för att sedan kunna införlivas i undervisningen som 

helhet (Carlgren, 2015).  

 

Om en av undervisningens dimension är att låta eleverna utveckla matematiska 

förmågor, är den andra dimensionen matematiskt innehåll. Ett innehåll som framhålls 

som grundläggande för att förstå andra matematiska innehåll är algebra, som ändå får 

allt mindre utrymme i undervisningen (Persson, 2010; Naalsunds, 2012; Skolverket, 

2012). Problemet är att elever tycker att algebra är svårt, de använder ofta informella 

lösningsmetoder och behöver få möjlighet att utveckla sin förmåga att motivera sina 
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resonemang (Naalsunds, 2012). Samtidigt skriver Persson (2010) att om små barn 

utmanas och ges möjlighet kan de förstå grundläggande algebraiska begrepp tidigare än 

man förut trott.  

 

Att undersöka hur lärare beskriver undervisning som ger elever möjlighet att resonera 

och kommunicera kan möjligen ge olika resultat beroende på vilket matematiskt 

innehåll som fokuseras. Därför avgränsas den här studien till att fokusera 

algebrainnehåll. En hel del studier har gjorts på hur elever uttrycker algebraiskt 

kunnande (Capaldi, 2014; Kalman, 2008; Kim & Kasmer, 2007; Kramarski, 2000; 

Norton & Irvin 2007). Men trots detta är det angeläget att undersöka 

matematikundervisning med fokus på algebra då internationella studiers resultat visar 

att algebra är ett område som svenska elever i årskurs 8 presterar lägre än EU/OECD-

genomsnittet både vid provens genomförande 2007 och 2011. (Skolverket, 2012).  

 

Lärarens uppfattningar om hur undervisning ger elever möjlighet till resonemang och 

kommunikation verkar vara en av många faktorer som påverkar lärmiljön och i sin tur 

möjligheten att lära. Jag har valt att undersöka hur lärare beskriver undervisning i 

algebra, för att på så sätt få fatt på deras uppfattningar om resonemang och 

kommunikation. Om lärarna faktiskt undervisar så som de beskriver eller om eleverna 

lär sig någonting kan jag inte veta utan att även studera själva undervisningen, men det 

ingår inte i den här studien. 

 

Sammanfattningsvis gällande matematikundervisning med resonemang och 

kommunikation, verkar undervisningen ge små möjligheter till resonemang och 

kommunikation. Otydliga skrivningar i läroplanen, vilken roll läroplanen spelar och det 

faktum att studier i det här området mestadels är gjorda i gymnasiet, gör det angeläget 

att undersöka grundskolans matematiklärares uppfattningar av undervisning som ger 

elever möjlighet att resonera och kommunicera, med fokus på algebra.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det överordnande syftet med studien är att skapa en större förståelse för hur lärare 

uppfattar förmåga att resonera och kommunicera med fokus på algebrainnehåll och vad 

som kännetecknar dessa förmågor. Undervisning som ska ge möjlighet för elever att 

resonera och kommunicera ses i studien innefatta både ett vad (förmågarna innebär) och 

ett hur (undervisning som ger möjlighet till förmågorna kan ske). För att uppnå syftet 

vill jag, med en fenomenografisk ansats, undersöka vilka skilda uppfattningar lärare 

uttrycker. Studien förväntas bidra med ökad kunskap om skillnader i sättet att uppfatta 

resonemang och kommunikation, vilket kan vara intressant för verksamma och blivande 

matematiklärare att förhålla sig till och vara ett stöd för att tydligare koppla 

undervisningens genomförande med möjligheter att utveckla dessa förmågor. 

Frågeställningarna som ska hjälpa mig att uppnå syftet är formulerade enligt nedan.  

 

 Hur beskriver matematiklärare i grundskolan undervisning i matematik som ger 

elever möjligheter att resonera med fokus på algebra? 

 Hur beskriver matematiklärare i grundskolan undervisning i matematik som ger 

elever möjligheter att kommunicera med fokus på algebra? 

 Vad beskriver matematiklärare som påverkar undervisning i matematik som ger 

elever möjligheter att resonera och kommunicera med fokus på algebra?  
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2 Litteraturöversikt 
I det här kapitlet presenteras en översikt av tidigare forskning som direkt eller indirekt 

rör lärares uppfattningar av resonemang och kommunikation i 

matematikundervisningen med fokus på algebra. Dessutom redogörs för de skrivningar 

om resonemang, kommunikation och algebra som finns i svenska grundskolans läroplan 

med tillhörande kommentarmaterial. Litteraturöversikten kommer att stödja 

resonemangen som förs i diskussionskapitlet. 

 

2.1 Matematikämnets syfte och matematisk kunskap 
En av de mest betydelsefulla texterna för the Reform är Principles and Standards, 

utgiven av National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) år 2000. Principerna 

i texten beskrivs som en vision för matematikundervisning, där kunniga lärare noga 

väljer ut aktiviteter utifrån rika läroplaner för att skapa förutsättningar för lärande. 

Eleverna lär sig begrepp och förstår procedurer, utforskar kvalificerade gissningar, 

använder olika resonemang när de löser problem, enskilt och i grupp. Strukturen i texten 

utgår ifrån både matematikinnehåll och matematiska förmågor, vilka kan ses som två 

dimensioner av matematikundervisningen (NCTM, 2000). Ungefär samma typ av 

processorienterade beskrivningar av matematikämnet finns också i Adding it up 

(Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001) och i det danska KOM-projektet (Niss & 

Højgaard Jensen, 2002). De båda verken utgår också ifrån att matematiska förmågor är 

tänkta att utövas med något matematiskt innehåll och kan appliceras i hela skolsystemet. 

Beskrivning av matematik i texter som Adding it up, NCTM och KOM-projektet 

handlar om förmågor snarare än resultat. Men i läroplanens (Lgr 11) skrivningar 

gällande de kunskapskrav eleverna har finns formuleringarna i ett system av mål och 

resultat, och skrivningar saknas om hur matematiska förmågor ska utövas. Det kan vara 

en anledning till att lärare idag upplever det svårt att genomföra läroplanens intentioner 

(Säfström, 2013). 

2.2 Matematiska förmågor i Lgr 11 
I kursplanen för matematikämnet i Lgr 11 finns skrivningar om att undervisning i 

matematik ska syfta till att eleven utvecklar matematiska förmågor (Skolverket, 2015). 

Det innebär att med matematiska begrepp och metoder undersöka problemställningar, 

argumentera logiskt, föra matematiska resonemang och kommunicera med matematiska 

uttrycksformer. Det finns också framtaget kommentarmaterial till kursplanen i 

matematik vars syfte är att fördjupa och bredda förståelsen för de ställningstaganden 

som ligger till grund för kursplan i matematik (Skolverket, 2011). I 

kommentarmaterialet betonas att elever ska få möjlighet att utveckla matematiska 

förmågor och allra först nämns förmågan att kommunicera matematik. Vidare 

poängteras att utvärderingar och granskningar visar att elevers möjligheter att utveckla 

matematiska förmågor varit begränsade och undervisningen i matematik har 

kännetecknats av enskild räkning. Därför har, till skillnad från äldre läroplaner, de 

matematiska förmågorna tydligare lyfts fram i den aktuella. 

 

2.3 Kunskap och lärande 
Lärares uppfattningar om undervisning kan sättas i relation till olika kunskaps- och 

lärandeteorier. En syn på lärande med förståelse är att det sker genom tillägnande, 

vilket kan tillskrivas radikal konstruktivism (Skott et al., 2010). Den kunskaps- och 

lärandeteoretiska grunden innebär att den enskilda individen aktivt bygger upp ett 

vetande och organiserar sina erfarenheter av omvärlden som kan användas i även andra 

sammanhang. Här finns uppfattning att kunskap först och främst finns i folks huvuden. 
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Kunskapsutvecklingen jämförs med biologisk utveckling, såtillvida att individen 

anpassar sig till omgivningen genom att utveckla förståelse för en ny situation med 

hjälp av förförståelse (assimilation) eller genom att förändra förförståelsen med hjälp av 

eller på grund av den nya erfarenheten (ackommodation). Genom kommunikation och 

interagerande i sociala sammanhang kan individens mentala schema ruckas på och 

därmed påverka hur förståelse för ett nytt begrepp, fenomen eller situation utvecklas. 

Språket ses som ett medel för att uttrycka kunskaper och avsikter (a.a.). 

 

En annan syn på lärande, som ifrågasätter tillägnandeperspektivet, är den 

kulturhistoriska skolan där lärande sker genom deltagande (Skott et al, 2010). Med ett 

deltagandeperspektiv finns kunskapen i sociala praktiker som formats av kulturers sätt 

att hantera världen. Lärande och kunskap handlar om att i ett socialt sammanhang 

skapas kunskap som individen tar över. Kunskapen finns inte i folks huvuden i den 

meningen att kunskapen kan bäras med till andra sammanhang utan att den förändras. 

Istället är kunskapen bunden till de situationer och sammanhang där den används, 

kunskapen är situerad i de praxisformer kulturen har utvecklat. Språket ses som ett stöd 

för utvecklingsprocesser, till begreppsutveckling och strukturerar tänkandet (a.a.). 

De ovan nämnda perspektiven på lärande och kunskap kan användas var för sig för att 

få syn på olika aspekter av kunskap och lärande i matematik. I den här studien har ett 

deltagandeperspektiv valts, i fokus är hur lärare beskriver matematikundervisning som 

ger elever möjlighet att resonera och kommunicera om algebra. Lärarnas beskrivningar 

är uttryck för hur en kunskap finns i sammanhanget där den uttrycks.  

2.4 Vad påverkar möjligheter till resonemang och kommunikation i 
matematikundervisningen? 
Möjligheterna till att resonera och kommunicera påverkas av många olika faktorer. En 

faktor som kan ha betydelse är att lärare kan ha svårt att särskilja kännetecken på 

förmåga att resonera och kommunicera. I studien av Sterner (2015) får en grupp lärare 

möjlighet att under återkommande tillfällen reflektera tillsammans om dessa förmågor. 

En sak lärarna noterar är att skrivningar i Lgr 11 om matematiska resonemang och 

matematisk kommunikation inte stämmer med matematikdidaktisk forsknings sätt att 

skriva om motsvarande förmågor. En detalj som nämns är att matematisk 

kommunikation i Lgr 11 beskrivs med ordet argumentera, som i matematikdidaktisk 

forskning närmare tillhör matematiska resonemang. 

 

Hur vi uppfattar världen påverkar vårt agerande, skriver Marton (2005). Om kunskap i 

matematik ses i termer av utövande av matematik eller att utveckla en matematisk 

förmåga, borde det innebära att uppfattningar påverkar hur vi utövar matematik och hur 

och om vi utvecklar matematiska förmågor, däribland förmåga att resonera och 

kommunicera. Variationsteorin är en teori som handlar om att göra det möjligt att 

uppfatta det som avgör lärande. Kritiska drag eller kritiska aspekter, det vill säga, delar 

av ett lärandeobjekt måste erfaras för att vara möjliga att lära. Marton (2005) förklarar 

att teorin handlar om att strukturera och systematisera undervisningen med avsikt att 

göra det möjligt för eleverna att erfara och uppfatta det som avses att lära, för att 

utveckla en viss bestämd förmåga. Genom att läraren strukturerar ett matematiskt 

innehåll som ett variationsmönster kan eleverna få möjlighet att urskilja kritiska 

aspekter. Marton (2005) har definierat följande variationsmönster. Kontrast, vars 

innebörd är att, för att kunna urskilja något behöver man erfara vad det inte är, 

simultant. En aritmetisk talföljd 3, 6, 9, 12 kan kontrasteras mot en rad med 

slumpmässigt valda tal 1, 16, 3, 5, 2. Separation, då något hålls invariant, medan något 
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annat varierar. Om talföljden 95, 92, 89, 86 hålls invariant, kan uttrycken om den 

variera såsom: Det är 3-hopp, skillnaden är 3, det minskar med 3. Generalisering, 

innebär att urskilja ett och samma innehåll i varierande företeelser, vilket kan vara 

samma i uttrycksform. Förutom att hoppa 3-hopp i en talföljd, kan även 2-hopp eller 4-

hopp göras. Fusion, då två eller flera dimensioner av variation erfars simultant. 

 

Häggström (2014) skriver i sin artikel om begreppet möjlighet att lära. Begreppet 

kommer från USA där det använts i sammanhang som handlar om att ge alla elever 

tillgång till bra undervisning och väl kvalificerade lärare. I matematikundervisning har 

begreppet riktats till att användas i internationella, jämförande studier som handlar om 

att pröva huruvida test är rättvisa och lämpliga att visa skillnader mellan elevers 

prestationer, alltså om elever fått möjlighet att erfara, blivit exponerade av, ett visst 

matematiskt innehåll. Att få möjlighet att lära handlar inte bara om att ha blivit 

undervisad i ett visst matematiskt innehåll, det handlar också om hur innehållet 

hanterades i undervisningen. Artikeln beskriver hur ekvationssystem undervisades om i 

sex olika klassrum, ett i Sverige och fem i Kina, i årskurs 8. Efter att ha analyserat 

undervisningen utifrån vilka variationsmönster som användes såg Häggström (2014) att 

det var subtila skillnader mellan hur lärare hanterade det matematiska innehållet. En 

skillnad var att vissa aspekter av ett innehåll antagligen ansågs vara så givna, att lärarna 

inte uppmärksammade aspekterna. Till exempel att ett okänt tal, x, i två olika 

ekvationer, kan representera samma tal. För en elev är det inte självklart. Studien drar 

slutsatsen att genom att i detalj studera undervisningen, kan förgivettagna aspekter av 

ett matematiskt innehåll upptäckas, som annars skulle förblivit okänt för eleverna. Det 

skulle leda till att möjligheten att lära ökar och en specifik förmåga kan utvecklas. 

 

Ytterligare en faktor som kan påverka möjligheter till att resonera och kommunicera har 

med begreppet sociomatematiska normer att göra. Yackel och Cobb (1996) beskriver att 

sociomatematiska normer är av vikt när man vill analysera och tala om de matematiska 

aspekterna av lärares och elevers aktivitet i matematikklassrummet. De är en utveckling 

av sociala normer genom att de klargör aspekter av lärares och elevers aktivitet som 

upprätthåller en klassrumsatmosfär som bidrar till problemlösning och undersökande 

arbetssätt. Dessa sociomatematiska normer ingår i klassrummets matematiska 

mikrokultur i fråga om vad som är specifikt för matematiklektionerna gällande hur 

matematiska lösningar hanteras och vad som räknas som en acceptabel matematisk 

förklaring och är inte förutbestämda. Sociomatematiska normer förhandlas fram mellan 

lärare och elever när de etableras. Normerna kan förändras och modifieras av 

klassrummets deltagare i interaktioner. Dock, Yackel och Cobb lyfter fram att deras 

studier visar att läraren spelar en central roll för klassrumsmiljön och etablerandet av 

sociomatematiska normer. Lärarens egna uppfattningar om matematikundervisning i 

allmänhet, och aktuellt för den här studien, resonemang och kommunikation, har en 

avgörande betydelse. 

 

En studie som använder begreppet sociala normer, men i kontexten matematik, 

beskriver hur lärare som har visat en uppgift för eleverna och ska uppmuntra eleven att 

börja motivera för sina idéer, gör någon typ av ”handling” (teacher move) vars syfte är 

att påverka elevers diskussion och resonemang om matematik. Studien, av Mueller, 

Yankelewitz och Maher (2014) kunde identifiera tre typer av lärarhandlingar som hade 

olika syften. Den första typen var de som gjorde elevernas idéer publika/allmänt kända, 

ofta när uppgifterna var utmanande för eleverna, vilket inträffade när eleverna arbetade i 

små grupper och läraren försökte etablera sociala normer såsom att lyssna på andra, 

upprepa idéer, uthållighet i problemlösning och gemensamma lösningsstrategier. Den 
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andra typen var de som förde fram och utökande elevernas idéer genom att uppmuntra 

elever att formulera idéer med egna ord och fortsatte deras tänkande. Den tredje typen 

var de som uppmuntrade till förklaringar och motiveringar, gärna förklaringar i detalj 

vilket inträffade då uppgiften uppmuntrade till att använda olika lösningsstrategier, ofta 

i helklass. Dessa lärahandlingar blev en strategi för att skapa sociala normer gällande att 

förklara och/eller motivera lösningar, ifrågasätta lösningsstrategier och vara överens 

eller oenig. En följd var att, allteftersom eleverna blev vana vid dessa normer, 

reflekterade och ifrågasatte de sina egna och andras idéer. De tog ansvar för sina egna 

lösningar, hade tilltro till sina egna resonemang. Istället för att korrigera elevernas fel, 

uppmuntrade lärarna eleverna att fundera på lösningars rimlighet. Eleverna blev 

bekväma med att bedöma sina egna och andras lösningar och bestämma giltigheten av 

ett matematiskt argument. 
 

2.5 Matematikundervisning och resonemang 
Matematiska resonemang i en strikt form sägs vara bevis (Skolverket, 2011) och kan 

föras formellt utifrån satser eller axiom, men i kursplanen för grundskolan finns inte 

bevisföring med (Skolverket, 2013). Resonemang, som ett substantiv finns formulerat i 

Lgr11 (Skolverket, 2015) i termer av att föra och följa matematiska resonemang, verbet 

resonera finns också. I kommentarmaterial till kursplanen i matematik (Skolverket, 

2011) finns skrivningar såsom använda logiska resonemang, resonera matematiskt och 

resonera sig fram. Ingen av de två dokumenten beskriver i detalj vad matematiska 

resonemang innebär. Det gör i någon mån kommentarmaterial till kunskapskraven i 

matematik, del 2 (Skolverket, 2013). Där beskrivs vilka aspekter som kan finnas i 

förmågan att föra och följa matematiska resonemang och man lyfter fram innebörden av 

förmågan som både tolkande och skapande, som kan ske skriftligen och muntligen. 

Aspekter som har med skapande att göra är att använda argument kring lösningars och 

resultats rimlighet, förklara en lösning med logiska följder, använda empiriska fakta 

såsom figurer, beräkningar eller systematiska tabeller. Aspekter av att följa resonemang 

kan ske genom att tolka andras eller egna argument och att bemöta argument och driva 

processen framåt genom att ställa frågor eller visa på ny infallsvinkel, visa ett 

motexempel eller när ett resultat inte stämmer (a.a.). I den här studien används de 

definitioner av resonemang som Lithner, Bergqvist, Bergqvist, Boesen, Palm och 

Palmberg (2010) samt Säfström (2013) formulerat, vilka redogörs för i avsnitt 3.1 och 

3.2. 

 

Det finns studier som undersöker lärares arbete och möjligheter att utveckla 

resonemangsförmåga. I en artikel, skriven av Akkus och Hand (2011), beskrivs en 

studie som undersökt en metod för matematiska resonemang för att hjälpa lärare att 

utveckla elevers problemlösningsförmåga. Både elevers och lärares arbete i 

klassrummet inkluderas. Metoden går ut på att stegvis öka kvantiteten och kvaliteten på 

dialoger i matematikklassrummet, där elever uppmuntras att förhandla om meningar, det 

vill säga skapa gemensam förståelse, i dialog med andra men också med sig själv, ofta 

genom skrivande. Med hjälp av ett antal frågor uppmanas elever att jämföra sina 

lösningar med klasskamraters och att efter klassrumsdiskussioner reflektera om sina 

lösningar genom att skriva om den. Eleverna uppmuntras också att presentera sina 

lösningar för olika mottagare, till exempel föräldrar, klasskamrater eller yngre elever. 

Vad som påverkar lärares undervisningspraktik delas upp i två kategorier. Den ena 

handlar om externa skäl såsom läroplaner, kursplaner, resurser. Den andra handlar om 

interna skäl såsom uppfattningar och pedagogisk skicklighet. Studien av Akkus och 

Hand (2011) belyser att lärare är bekymrade över den externa delen gällande kursplaner 

(curriculum). En lärare lyfter fram stoffträngsel som ett skäl att inte ge mer tid till 
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elevers diskussioner. Studiens resultat ger implikationer att lärare bör anpassa sitt 

frågande för dialoger genom att ge elever fler möjligheter till att diskutera 

problemlösning metoder offentligt, det vill säga mellan elever samt med läraren. Genom 

att främja goda kvalitetsfrågor, kan lärare modellera tillvägagångssätt som eleverna 

behöver för att engagera sig i andra som ett medel för att säkerställa en rik dialog kan 

förekomma.  

 

Matematikundervisningen i Sverige baseras i stor utsträckning på individuellt 

läroboksarbete (Grönmo, 2013). I en studie av Jäder (2015) undersöktes läromedel för 

gymnasiet från tolv länder gällande vilka typer av matematiska resonemang, inom 

algebra, som eleven efterfrågades att göra. De svenska läromedlen krävde ett kreativt 

resonemang (det vill säga att resonemanget ska vara nytt för uppgiftslösaren uppbyggt 

av relevant matematisk kunskap) i genomsnitt i 13 % av uppgifterna. För de tolv 

länderna låg genomsnittet på 8 %. Andelen är mycket mindre i början av läroböckernas 

avsnitt. I Sverige jobbar elever främst med uppgifterna som finns i början av kapitlen, 

som mestadels frågar efter imitativa resonemang, till exempel algoritmer eller att 

minnas svaret på en fråga.  En följd av det är att eleverna i väldigt lite utsträckning får 

träna på matematiska, kreativa resonemang. Om läroboken mestadels erbjuder imitativa 

resonemang, kan det vara intressant att rikta fokus på undervisningen i övrigt (a.a.). I en 

undersökning av matematiklärares (högstadiet, gymnasiet och grundläggande 

universitetskurser) presentationer visar att de allra flesta undervisningssituationerna 

kännetecknades av guidningar via ledande frågor, oftast utan argumentation eller 

motivering (Bergqvist & Lithner, 2012). 

 

2.6 Matematikundervisning och kommunikation 
Kommunikation är ett brett och vitt forskningsområde, där den här studien inte alls 

rymmer en heltäckande presentation, utan fokuserar på förmågan att kommunicera 

såsom läroplanen för grundskolan formulerar för matematikämnet. Trots att förmågan 

att kommunicera tidigt lyfts fram i kommentarmaterialet till Lgr11 (Skolverket 2015), 

finns termen kommunikation, som ett substantiv inte med alls i kursplanen för 

matematik. I form av ett verb, att kommunicera, används begreppet dock och tidigt i 

texten används också synonymer såsom använda, beskriva, formulera, samtala och 

redovisa. Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011) skriver 

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

matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika 

uttrycksformer” (s.11). Exempel på uttrycksformer nämns såsom tal, klossar, formler, 

tabell eller graf. Undervisningen ska ge möjlighet för eleverna att utveckla ett allt mer 

precist språk för förmågan att kommunicera med och om matematik. Förutom att 

fungera som en sändare innebär att kommunicera också en mottagande roll, att lyssna 

till och ta del av andras förklaringar och argument och att förstå det matematiska 

innehållet. Att kommunicera beskrivs i kommentarmaterialet (Skolverket, 2011) vara 

både ett mål och ett medel. I den här studien används de definitioner av kommunikation 

som Lithner et al. (2010) samt Säfström (2013) formulerat, vilka redogörs för i avsnitt 

3.1 och 3.2. 

 

Kommunikationsförmågan har olika aspekter. I ett matematikklassrum kan tre aspekter 

vara centrala (Popov & Ödmark, 2013). En aspekt är matematisk lärandeverksamhet, 

där lära matematik är ett mål och att elever genom att delta aktivt också lär om 

verksamheten och av erfarenheten. Viktiga moment här är tolka-analysera uppgifter, 

planera-genomföra-använda samt reflektera-värdera. Den andra aspekten av 

kommunikation i ett matematikklassrum är matematisk kommunikation med hjälp av 
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olika redskap. Genom att skriva, tala och använda olika uttrycksformer kommuniceras 

matematiska begrepp, procedurer och argument. Redskapen används i både riktningen 

att förstå och göra sig förstådd, men är inte bara ett medel utan också ett mål, att lära sig 

kommunicera matematiskt. Popov och Ödmark (2013) lyfter sociokulturell kontext som 

en tredje aspekt av kommunikation i ett matematikklassrum, som innebär att 

kommunikation sker i ett sammanhang, språkligt och kulturellt, som spelar roll för ett 

meningsfullt lärande. 

 

Hur ett matematiskt innehåll kommuniceras kan avgöra elevers uppfattningar. Olteanu 

och Olteanu (2013) har undersökt vilka villkor som kan styra framgångsrik 

kommunikation i matematikklassrummet. Utgångspunkten är variationsteoretisk och 

innebär att ett lärandeobjekt formas av för det första avsett lärandeobjekt, vad elever bör 

lära sig och vad som förväntas behandlas i klassrummet, för det andra utfört 

lärandeobjekt, vad som behandlas i klassrummet och vad som är möjligt för eleverna att 

erfara och för det tredje upplevt lärandeobjekt, hur eleverna erfar lärandeobjektet. Vad 

eleverna behöver erfara i ett lärandeobjekt för att lära sig det som avses är kritiska 

aspekter. Att erfara en kritisk aspekt innebär att erfara både struktur och mening och hur 

de konstituerar varandra. Förutom de variationsmönster som beskrivits tidigare under 

avsnittet 2.4, det vill säga kontrast, separation, generalisering och fusion, så har 

Olteanu och Olteanu (2013) definierat similaritet, vilket är när två eller flera uttryck 

antar samma mening, såsom att gå från ett vardagligt språk till ett formellt språk eller att 

använda olika representationsformer. Lärarna i studien förbättrade sin egen matematiska 

kunskap om lärandeobjektet, genom att identifiera elevernas kritiska aspekter och 

strukturera dessa i ett variationsmönster. Artikelförfattarna drar slutsatsen att det verkar 

vara ett effektivt verktyg att skapa reflektionsprocesser för lärare. 

 

Björklund Boistrup (2010) studerar tystnadens betydelse när eleverna arbetade själva 

och fann samband mellan ett fokus på matematiska förmågor och längre sekvenser av 

tystnad. Troligen finns det sambandet i båda riktningar, det vill säga genom tystnad 

finns det utrymme för matematiska processer och att ett fokus på processer leder till fler 

sekvenser av längre tystnad. Med öppenhet i frågorna lärare ställer, blir eleven inbjuden 

till att ta aktivt agentskap och låter eleverna ägna sig åt att visa matematiska förmågor. 

Fyra olika bedömningsdiskurser i matematik formuleras, vilka beskriver hur 

kommunikation kan ske i ett matematikklassrum mellan lärare och elever. Den första 

diskursen, Gör det fort och gör det rätt, innebär ofta att kommunikationen fokuserar 

kvantitet, hur många uppgifter eleven löst, hur många rätt man har eller hur långt eleven 

har kommit i läroboken. Kommunikationen har ofta ett litet matematikinnehåll och det 

är läraren som tar initiativ. Vad som helst duger innebär en kommunikation som också 

oftast initieras av läraren och innehåller beröm oavsett uttrycksform och eleverna blir 

oftast inte alls utmanade. Mellan dessa diskurser hamnar Öppenhet med matematik, då 

kommunikationen i större utsträckning handlar om matematik, både lärare och elever tar 

initiativ till kommunikation och elevers lärande framhålls. Den fjärde diskursen, 

Resonemang tar tid, innebär en kommunikation där matematiken är ännu mer komplex, 

där även tystnad kan förkomma mellan lärare och elev och där målen är i gemensamt 

fokus. Flera bedömningsdiskurser kan förekomma i ett och samma matematikklassrum.  

 

2.7 Resonera och kommunicera med algebra som innehåll 
De ovan beskrivna studierna har inte alla specifikt algebra som ett matematiskt innehåll. 

Undersökningar som fokuserat just algebra och resonemang tar också upp 

kommunikation och tvärtom, de studier som fokuserar algebra och kommunikation 

innehåller också resonemang. Även i Lgr11 (Skolverket, 2015) lyfts att resonemang är 
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en aspekt av matematisk kommunikation. Därför har jag valt att skriva om både 

resonemang och kommunikation under samma avsnitt. 

 

Grundläggande algebraisk kunskap beskrivs i kommentarmaterial för kursplanen i 

matematik som att man kan ”använda bokstavsbeteckningar i stället för tal, kan uttrycka 

beräkningar på ett generellt sätt” (Skolverket, 2011, s.16). Vidare förklaras att 

kunskaper i algebra är nödvändigt för att kunna föra generella resonemang vid 

problemlösning, men också att fortsatta studier kräver algebraiska kunskaper för att 

kunna använda matematiska modeller (a.a.). 

 
Capaldi (2014) lyfter i sin studie fram att algebra ofta är svårt för elever och är en extra 

utmaning för lärare att undervisa. Elever kan ha svårt att förstå egenskaper hos nya 

abstrakta begrepp genom att upprepa och imitera algebraiska metoder, till exempel 

skriva av bevis. Ett undersökande arbetssätt kan utveckla kommunikativa färdigheter 

vilket leder till en djupare förståelse. Gymnasieelever fick i studien möjlighet att 

undervisas i algebra med ett undersökande arbetssätt genom diskussioner, att förklara 

sitt arbete och ifrågasätta andras tankar, vilket ledde till att eleverna i större utsträckning 

drev diskussioner själva, utan att läraren behövde gå in särskilt ofta. Gällande 

resonemang innebar det att undervisningen skulle ge möjlighet att lära sig att agera som 

en matematiker genom att generalisera och utveckla gissningar och definitioner, att 

bevisa, motbevisa eller att testa resultat på problem eller satser, samt att dela 

slutsatserna med sina klasskamrater. Slutsatsen Capaldi (2014) drar är att det överlag 

var ett positivt arbetssätt så till vida att eleverna lärde sig materialet på ett djupare sätt 

jämfört med tidigare klasser. De tänkte som matematiker och utvecklade 

kommunikativa färdigheter. Negativa sidor med grupparbete tyckte några var när 

gruppmedlemmar förstod innehållet snabbt på egen hand och andra tyckte att gruppens 

arbete gick fram för långsamt. 

 

Algebraundervisning kan genomföras genom att sätta ord på händelser i lösningar innan 

de översätts till algebraiska tekniker. Kalman (2008) ger i artikeln (s.336) exempel på 

problemet ”Find each of 5 consecutive odd integers if their sum is 85.” som 

omformulerad lyder:  

 
Benji lines up several boxes. The first box contains 1 marble, the second box contains 3 

marbles, the third box contains 5 marbles, and so on, with each box containing 2 more 

marbles than the previous box. The sum of the marbles in the last five boxes is 85. What 

is the sum of the marbles in the last two boxes? (s.336)   

 

Kalman beskriver hur elever kan använda kulor i lådor för att visualisera händelsen som 

med ord skulle kunna förklaras såsom:   
 

Consider only the last five boxes. Suppose we skip the first box, remove 2 marbles from 

the second box, 4 marbles from the third, 6 from the fourth, and 8 from the last. Then all 

five boxes would have the same number of marbles, and the total number would be 65. 

Thus, each box would have 13 marbles. Restore the marbles we removed, and the last 

two boxes would contain 19 and 21 marbles. The sum of the marbles in the last two 

boxes is 40. (s.336) 

 

En algebraisk lösning kan enligt Kalman (s.337) se ut såsom: 
 

Suppose the third box contains y marbles. Then, in order, the five boxes contain y - 4, y – 

2, y, y + 2, and y + 4 marbles, respectively.  

(l) (y-4) + (y-2) + (y) + (y + 2) + (y + 4) = 85  

(2) 5y = 85  
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(3) y =17  

(4) y + 2 = 19 and y + 4 = 21 

 

Tre aspekter av vikt summeras. Först, att arbeta förutseende med sådant innehåll och 

problemuppgifter som eleverna kommer att möta, för att de ska kunna hitta sina egna 

sätt att hantera uppgifterna. Att lösa algebrauppgifterna verbalt kan förmedla 

resonemang bakom lösningstekniker. Ju fler sätt en elev ser på saker, desto djupare 

förståelse. För det andra, att använda problemlösning. Elever som löser problem kan se 

principer och samband lättare, de får bättre självkänsla och matematiskt tänkande. För 

det tredje, ett arbetssätt som innebär att först sätta ord på händelser som sedan översätts 

till algebraiska lösningar utvecklar elevers matematiska tänkande. Kalman (2008) ser att 

eleverna blir aktiva lärande som bäddar för de algebraiska resonemang som eleverna 

kommer att möta senare. 

 

Till skillnad från ovan beskrivna tillvägagångssätt lyfter artikeln av Adolfsson Boman, 

Eriksson, Hverven, Jansson och Tambour (2013) fram hur ett undervisningsexperiment 

prövade att introducera algebra för de allra yngsta i grundskolan genom att ge eleverna 

möjlighet att utforska innebörden i symboler och matematiska principer och föra 

algebraiska resonemang innan de börjar arbeta med siffror. Studien inspirerades av den 

ryske forskaren Davydovs tankar, vilka innebär att istället för att börja med enkla 

aritmetiska uppgifter få arbeta med problemuppgifter för att undersöka skillnader och 

likheter med hjälp av bokstäver som symboler. Resultaten i studien visar att uppgifter 

kan utformas för att utveckla pre-algebraiskt tänkande av algebraiskt karaktär direkt, 

utan att gå vägen att laborera med aritmetiska aktiviteter med samma syfte. Eleverna, 

som var 6-7 år, kunde konstruera likhetstecknets mening med algebraiska symboler, 

utan att ha tillgång till siffror eller plockmaterial för antal. 

 

Att undervisa algebra på ett sätt som utmanar och engagerar elever är svårt, skriver 

Norton och Irvin (2007). De beskriver i sin artikel en interventionsstudie med syfte att 

uppmuntra fler elever i årskurs 9 att studera avancerade matematikkurser i gymnasiet, 

genom att betona samband mellan konkreta och visuella representationer och explicita 

symboliska representationer. Eleverna fick fysiskt manipulera material och länka 

materiella representationer till bilder och symboler. Materialet var användbart i de tidiga 

faserna i lärandet, då engagerande samtal skapades med möjligheter att förstå algebra på 

ett fördjupat sätt. Därefter fanns inte längre behov av att manipulera materialet fysiskt. 

Lärandeaktiviteterna gjorde det möjligt att stödja individer och små grupper och lyfts 

fram som en aspekt som var lyckad. Eleverna fann aktiviteterna värdefulla och givande, 

de blev engagerade vilket ledde till att ingen störde eller avbröt någon annan (Norton & 

Irvin, 2007). 

 

Enligt Olteanu (2014) skiljer man i forskning gällande kommunikation, ofta mellan 

språklig och ickespråklig kommunikation. Icke-språklig kommunikation handlar om 

kroppsspråk, miner, skratt och gester, vilka alla har betydelse för klassrumsklimatet. 

Språklig kommunikation delas i sin tur upp i muntlig eller skriftlig kommunikation. 

Muntlig kommunikation kan bidra till att skapa goda förutsättningar för ett tryggt och 

tillåtande klimat där elever kan uttrycka sina tankar, vågar pröva olika idéer, även om de 

inte är helt säkra på att tankarna är matematiskt korrekta. Kvantiteten kommunikation 

spelar roll liksom hur begrepp uppfattas, för kommunikationens kvalitet. En effektiv 

kommunikation kan uppstå genom att det finns en stark relation mellan de aspekter som 

lärare planerar ta upp i sin undervisning, aspekter som de verkligen fokuserar på i 

undervisningen och de aspekter som eleverna erfar i arbetet med det algebraiska 

innehållet (Olteanu, 2014).  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Här presenteras de utgångspunkter som används för analys av studiens resultat, det vill 

säga Ramverket MCRF och Analysguide för identifiering av resonemang och 

kommunikation. Dessa ramverk används för att uppfylla studiens syfte, att skapa en 

större förståelse för hur lärare uppfattar förmåga att resonera och kommunicera med 

fokus på algebra och vad det är som kännetecknar dessa förmågor. Dessutom 

presenteras utgångspunkten för analys av uppfattningars VAD och HUR.  

 

3.1 Ramverket MCRF (Mathematical Competency Research 
Framework) 
Det teoretiska ramverket MCRF (Mathematical Competency Research Framework) av 

Lithner, Bergqvist, Bergqvist, Boesen, Palm och Palmberg (2010) togs fram genom att 

analysera uppgifter och aktiviteter gällande möjligheter för elever att utveckla 

matematiska förmågor. Sex kategorier av matematiska förmågor är ramverket uppdelat 

i: problemlösnings-, resonemangs-, tillämpad procedur-, representations-, sambands och 

kommunikationsförmåga. Kategorierna togs fram utifrån NCTM (2000) Standards, 

Adding it up (Kilpatrick et al., 2001) och det danska KOM-projektet (Niss & Højgaard 

Jensen, 2002). Genom att analysera tester, lärarintervjuer och klassrumsaktiviteter 

formulerades vad det innebär att behärska var och en av de sex olika förmågorna. 

Utgångspunkt är att varje förmåga innehåller tre olika aspekter av vad det innebär att 

bemästra förmågan: tolka, göra och använda samt värdera.  

 

I det teoretiska ramverket MCRF (Lithner et al., 2010) definieras resonemangsförmågan 

som en uttalad handling av att motivera val och slutsatser genom matematiska 

argument. Att behärska resonemangsförmågan beskrivs också inom de tre aspekterna: 

 Tolka och förstå egnas och andras resonemang.  

 Göra och använda genom att välja och använda (inklusive både imitativa och 

skapande) informella och formella argument som stödjer val och slutsatser i 

antaganden, hypoteser, ställningstaganden, uppgiftslösningar och bevis. Att 

använda resonemang för att konstruera tolkningar av information (till exempel 

analysera en svår uppgiftsformulering).  

 Värdera egna och andras resonemang men också allmänna reflektioner till 

exempel om resonemangets roll eller på kvaliteten av giltigheten av resonemang. 

Att ha meta-kunskap om resonemang kan innebära att känna igen resonemang 

och bevis (a.a.).  

I ramverket MCRF (Lithner et al., 2010) bygger delar av det, som syftar till att 

karaktärisera olika typer av resonemang samt förklara ursprunget och konsekvenserna 

med de olika resonemangsvarianterna, på Lithner (2008). De olika typer av resonemang 

som beskrivs tolkar jag som kvalitativt skilda där ”skalan” förenklat kan beskrivas gå 

mellan kreativt matematiskt resonemang och imitativt resonemang. De kreativa 

resonemangen kännetecknas av att ett nytt, för den som löser uppgiften, resonemang ska 

föras, att valet av strategi är medvetet och motiveras med argument som bygger på 

relevanta matematiska kunskaper. Det kreativa resonemanget kan omfatta större 

(global) eller mindre (lokal) del av uppgiftslösningen. Det imitativa resonemanget är 

lämpligt att använda vid rutinuppgiftsarbete. Det kan handla om att använda en algoritm 

eller minnas ett svar på en fråga. Det algoritmiska resonemanget kan bli tillgängligt 

genom att vara redan bekant eller via en kompis, lärare eller en text. En 

sammanställning av de olika typerna av resonemang enligt Lithner (2008) visas i Figur 

1. 
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Figur 1. Sammanställning av olika typer av resonemang enligt Lithner (2008) 

Kommunikationsförmågan definieras som ett engagemang i en process där information 

utbyts mellan individer genom gemensamma system av symboler, tecken eller beteende. 

Kommunikation inkluderar därför en sändare och en mottagare och ett medium med 

vars hjälp båda kan förstå den kommunicerade informationen. Att behärska 

kommunikationsförmågan innebär i de tre olika aspekterna att:  

 Tolka information från en sändare, det vill säga att tolka skrivna, muntliga eller 

visuella matematiska utsagor från andra.  

 Göra och använda genom att konstruera (inklusive både imitera och skapa) och 

formulera information till en mottagare. Det kan innebära att uttrycka sig på 

olika sätt, såsom skrivandes, muntligen eller visuellt, och på olika nivåer av 

teoretisk och teknisk precision och för olika kategorier av mottagare. Att kunna 

använda vanligt språk såväl som en mer formell matematisk terminologi i 

talande och skrivande matematik. Att ha förmågan att bemöta både 

exemplifierande och mer problematiska delar av kommunikation.  

 Värdera egna och andras kommunikation och allmänt reflektera till exempel om 

kommunikationens roll och funktion (Lithner et al., 2010). 

Ramverket MCRF är avsett att användas både till att öka förståelse för och bidra till att 

utveckla undervisning i matematik. Det kan användas i analyser av lärares uppfattningar 

av matematiska kompetenser och hur kompetenserna synliggörs i undervisning, i 

styrdokument, läroböcker och uppgifter (Lithner et al., 2010).  

 

3.2 Analysguide för identifiering av resonemang och kommunikation 
Avhandlingen av Säfström (2013) har granskat och analyserat MCRF (Lithner et al. 

2010) och tydligare relaterat de matematiska förmågorna till den forskning de bygger 

på, då artikeln som ursprungligen beskriver MCRF inte gör det i så stor utsträckning, 

enligt Säfström. Genom att modifiera MCRF något, kunde studier relateras tydligare till 

respektive förmåga. Därefter kunde också en analysguide konstrueras för att användas 

som verktyg för identifiering och separation av aktiviteter som uttrycker olika aspekter 

av förmågorna. Analysguiden är testad på 5-åriga barn och universitetsstudenters 

matematiska aktivitet och varje förmåga är indelad i två aspekter, en produktiv och en 

analytisk. Till de båda aspekterna för respektive förmåga finns frågor formulerade för 

att kunna identifiera aspekterna.  

 

Säfströms (2013)  utvecklade ramverk beskriver resonemang som en uttrycklig handling 

för motivering för matematiska val och slutsatser med argument. Motiveringar kan gälla 

val av representation, användningen av en procedur, en slutsats om ett samband eller ett 

resultat av en procedur. Resonemang måste vara tydliga, med gester, i verbal eller 

skriftlig form. De kan användas imitativt, upprepa tidigare argument, men också bygga 

vidare på andras argument, genom att ge svar om val och slutsatser eller förfina eller 

utvidga andras argument. Ett konstruktivt resonemang introducerar nya idéer. Frågor att 

Kreativt matematiskt resonemang  

Globalt 

Lokalt 

Imitativt resonemang 

Algoritmiskt resonemang 

bekant algoritm           lärarvägledning  

kompisvägledning       textvägledning 

Memorerat resonemang  
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analysera den produktiva aspekten av förmågan är formulerade såsom: Presenteras nya 

argument? Bygger deltagarna vidare på varandras idéer genom omdefinitioner eller 

utvidgningar? Frågas det efter motiveringar för val eller slutsatser eller är de givna? För 

den analytiska aspekten finns följande frågor: Ifrågasätts eller värderas uttalanden och 

argument? Har deltagarna översikt över argumenten? Överväger de resonemang i 

allmänhet? Figur 2 visar Säfströms (2013) analysguide relaterat till resonemang. 

 
Resonemang 

Produktiv aspekt Analytisk aspekt 

 

Presenteras nya 

argument? 

 

Bygger deltagarna vidare 

på varandras idéer genom 

omdefinitioner eller 

utvidgningar? 

 

Frågas det efter 

motiveringar för val eller 

slutsatser eller är de 

givna? 

 

 

Ifrågasätts eller värderas 

uttalanden och argument? 

 

Har deltagarna översikt 

över argumenten? 

 

Överväger de 

resonemang i allmänhet? 

 

 

 

 

Figur 2. Säfströms (2013) analysguide relaterat till resonemang 

Säfström (2013) beskriver också kommunikation i analysguiden. Kommunikation kan 

ske med utgångspunkt i representationer, procedurer, samband mellan begrepp samt 

resonemang. En avsiktlig kommunikation har en mottagare och kommunikation kan 

förekomma i olika former såsom talande, kroppspråk, symboler och producerade 

artefakter. Intentionen med kommunikationen, att förmedla en mening eller konstruera 

en delad mening, avgörs av vem den riktar sig till. Säfström förklarar att förmedla en 

mening kan ses som en imitativ användning av kommunikation, det vill säga en 

enröstskommunikation, eftersom det förmedlar en redan bestående mening och att en 

dialogisk kommunikation kan ses som konstruktiv användning, eftersom det fungerar 

som medkonstruerande av mening. Till den produktiva aspekten ställs följande frågor: 

Förmedlar kommunikationen ett visst meddelande eller mening? Konstruerar 

kommunikationen en delad mening? Vilka former av kommunikation används? Den 

analytiska aspekten som avser kvaliteten på kommunikationen med andra förmågor som 

utgångspunkt, finns följande frågor formulerade till: Diskuteras formen av 

kommunikationen? Diskuteras förhållandet mellan medel och budskap (Säfström, 

2013)? Figur 3 visar Säfströms (2013) analysguide relaterat till resonemang. 

 

3.3 Uppfattningars VAD och HUR 
Uppfattningar av ett specifikt fenomen omfattar två perspektiv eller två aspekter av det. 

Ett fenomens två aspekter av en uppfattning benämns som vad-aspekt, som står för 

uppfattningen av ett innehåll eller en innebörd, och en hur-aspekt, det vill säga en 

uppfattning av en handling av innehållet (Uljens, 1989, Marton & Booth, 2000). Vad-

aspekten i den här studien är inriktad på VAD lärare menar med resonemang och 

kommunikation med fokus på algebra. Hur-aspekten inriktar sig på HUR lärare 

uppfattar att undervisning går till, som ger elever möjlighet att resonera och 

kommunicera med fokus på algebra. De båda aspekterna avgränsar varandra. Vad-

aspekten ger förutsättningar för hur-aspekten, det vill säga, beroende på vilken innebörd 

lärare ger resonemang och kommunikation med algebrainnehåll påverkar hur de 

uppfattar att undervisning går till. Samtidigt avgränsas vad-aspekten genom sättet att se 
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Kommunikation 

Produktiv aspekt Analytisk aspekt 

 

Förmedlar 

kommunikationen ett 

visst meddelande eller 

mening? 

 

Konstruerar 

kommunikationen en 

delad mening? 

 

Vilka former av 

kommunikation används? 

 

 

Diskuteras formen av 

kommunikationen? 

 

Diskuteras förhållandet 

mellan medel och 

budskap? 

Figur 3. Säfströms (2013) analysguide relaterat till kommunikation 

på hur-aspekten (Uljens, 1989). Att skilja på vad- och hur-aspekten tydliggör lärarnas 

uppfattningar om fenomenet undervisning som ger elever möjlighet att resonera och 

kommunicera med fokus på algebra. I analysen hänvisas till dessa aspekter som VAD 

och HUR. 
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4 Metodologiska överväganden 
I det här kapitlet redogörs för metodologiska överväganden, val och tillvägagångssätt 

gällande studiens urval av respondenter, datainsamling, bearbetning och analys av 

datamaterial. Etiska överväganden och studiens tillförlitlighet presenteras. Sist i kapitlet 

diskuteras studiens metod.  

 

Studiens forskningsstrategi är av kvalitativ karaktär, vilket innebär att den är 

tolkningsinriktad, här med syfte att förstå lärares uppfattningar utifrån hur de beskriver 

fenomenet undervisning som ger elever möjligheter till matematiska resonemang och 

kommunikation med fokus på algebra. En uppfattning i det här sammanhanget innebär 

hur något förstås eller erfars, vilket kan uttryckas och beskrivas på många olika sätt. 

Den kunskapsteoretiska, epistemologiska, frågan, vilken typ av kunskap studien 

förväntas ge, har alltså ett tolkningsperspektiv där människors subjektiva uttryck av 

fenomenet och fenomenets innebörd formuleras (Bryman, 2011). 

 

4.1 Fenomenografisk ansats 
När människors sätt att förstå fenomen ska undersökas och beskrivas kan 

fenomenografin vara lämplig utgångspunkt för studien (Dahlgren & Johansson, 2015). 

Det vetenskapliga förhållningssättet för fenomenografi hör till en empirinära ansats 

(Patel & Davidsson, 2011). Dahlgren och Johansson (2015) beskriver att i fokus är 

variationen av människornas uppfattningar av fenomenet och menar att det finns 

kvalitativt skilda sätt att förstå eller att erfara fenomen och att det finns ett visst ändligt 

antal olika sätt fenomen kan uppfattas. De kvalitativa skillnaderna mellan 

uppfattningarna utgörs av komplexiteten av antalet beaktade aspekter av fenomenet och 

huruvida aspekterna relateras till varandra. De kvalitativa uppfattningarna kan ibland 

bilda hierarkier som sägs visa djupet av förståelse av fenomenet (a.a.).  

 

Marton (1981) föreslår att skilja på det han kallar första ordningens perspektiv, som 

innebär att beskriva aspekter av verkligheten och den andra ordningens perspektiv, det 

vill säga hur andra personer uppfattar olika aspekter av verkligheten, där 

fenomenografin riktar in sig på den andra ordningens perspektiv. Utgångspunkten är att 

det existerar en verklighet utanför människan, men genom människors uppfattning ges 

verkligheten en betydelse eller en mening. Verklighetens, eller objektets, mening är 

alltså inte förutbestämt utan utgörs av människor tolkningar och uppfattningar, vilka i 

sin tur skapas av erfarenheter (Marton, 1981). 

 

Den här studien antar en fenomenografisk ansats för att kunna undersöka vilka skilda 

uppfattningar lärare uttrycker om resonemang och kommunikation med fokus på 

algebra. 

 

4.2 Urval och avgränsningar 
Utifrån forskningsfrågan var ett målinriktat urval lämpligt. Bryman (2011) förklarar att 

innebörden av det är att personerna i urvalet är relevanta för det som ska undersökas. I 

den här studien är relevanta kriterier grundskollärare som undervisar i matematik och 

som deltagit i algebramodulen i den statliga satsningen Matematiklyftet. 

Matematiklyftet är en kompetensutvecklingsinsats i didaktik för lärare som undervisar i 

matematik och har syftet att öka kvaliteteten på matematikundervisningen. Genom 

kollegialt lärande, där lärare vid upprepade tillfällen diskuterar lästa artiklar och 

erfarenheter, planeras gemensamt undervisningsaktiviteter som därefter prövas i 

klassrummet. Det sker under arbetstid med statligt finansierat stöd av handledare och 
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med tillgång av en webbplats, utformad för ändamålet med fritt tillgängligt material 

(Skolverket, 2016). Algebramodulen fungerade i studiens urval som en gemensam 

utgångspunkt, alla de deltagande lärarna hade erfarit algebramodulen vilket ökade 

möjligheterna till att beskrivningarna höll ett fokus på algebra. 

 

För att urvalet skulle fungera som ett verktyg för möjligheten att få en bredd gällande 

olika uppfattningar fanns en önskan om ett deltagande från grundskolans alla stadier. 

Kontakt togs med tre kommuner (inom rimligt avstånd för studiens omfattning i tid) 

med frågan om vilka grundskolor som deltagit i Matematiklyftets algebramodul. 

Information kom tillbaka från alla tre kommuner om att sammanlagt 11 stycken 

grundskolor hade deltagit i modulen. Skolledare kontaktades på de aktuella 

grundskolorna med frågan om tillåtelse att kontakta lärare som deltagit i 

algebramodulen med förfrågan om att delta i fokusgruppintervju. De rektorer som 

önskade fick ta del av ett informationsbrev (Bilaga A) om studien. Jag erbjöd också ett 

besök av mig för muntlig information om studien, vilket gjordes för tre olika 

lärargrupper (av nio möjliga). Vid sex stycken grundskolor gavs ett informerat 

samtycke till att genomföra sammanlagt nio stycken fokusgruppintervjuer. Alla 

tillfrågade lärare fick ta del av informationsbrevet. En intervju blev dock inställd då 

lärarna dagen före meddelade förhinder att delta och det nya datumet som föreslogs 

inföll för sent för den här studiens tidsram, vilket resulterade i åtta genomförda 

fokusgruppsintervjuer. Alla intervjudeltagare, härmed kallade respondenter, 

undervisade i matematik vid intervjutillfället. De deltog eller hade deltagit i 

Matematiklyftets algebramodul. Intervjuerna genomfördes i grupper om 2-4 

respondenter. Grupperingarna formades av de aktuella skolornas organisation, av lärare 

som undervisade i matematik i årskurs 1-3, 4-6 respektive 7-9. Tabell 1 visar en 

sammanställning med information om respondenterna. 

 
Tabell 1. Bakgrundsinformation om respondenterna 

 

Undervisar i 

årskurs 

 

Fokusgrupp-

intervjuer 

(antal) 

 

Lärare 

(antal) 

 

Deltagit i 

matematiklyftets 

algebramodul 

(antal 

respondenter) 

 

Undervisat i 

matematik 

(antal år) 

1-3 3 9 9 1-39 

4-6 3 9 9 3-30 

7-9 2 4 4 14-23 

 

4.3 Datainsamling 
En studie med kvalitativ forskningsstrategi kan samla in data med hjälp av kvalitativa 

intervjuer (Bryman, 2011), vilket den här studien gjorde. Ett sätt att organisera 

intervjuer är att använda fokusgrupper, vilket innebär att flera personer intervjuas 

samtidigt om ett visst ämne, vilket blev intervjuformen för den här studien. Tanken med 

fokusgruppintervju var att respondenterna skulle få möjlighet att befrukta varandras 

uppfattningar och att ännu fler perspektiv, uppfattningar och beskrivningar skulle 

komma fram. En annan fördel med fokusgrupper kan vara att respondenterna har 

möjlighet att ställa frågor och utforska varandras åsikter och uppfattningar. Många olika 

synsätt och beskrivningar kan komma fram med den organisationen. Respondenterna 

kan ifrågasätta och argumentera för olika ställningstaganden. Möjligheten att 

respondenterna ger uttryck för mer realistiska uppfattningar finns då. 

Fokusgruppintervjuer är också lämpliga för att spara tid och pengar (Bryman, 2011). 
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Nackdelar med fokusgruppintervju är risken att någon respondent är dominant, att 

gruppen därför blir enig och olika uppfattningar hindras att uttryckas. Praktiska 

svårigheter kan förekomma genom att intervjudeltagarna pratar i mun på varandra, 

vilket kan leda till att vissa uppfattningar inte hörs. Hur många fokusgruppintervjuer 

som ska genomföras verkar varieras stort, beroende på forskningsfrågor, resurser och 

omfattningen av studien. Empirimängden kan avgöras när teoretisk mättnad nås, det vill 

säga när inga fler, nya uppfattningar tillförs (Bryman, 2011). 

 

Vid en fenomenografisk forskningsansats, som går ut på att undersöka personers 

uppfattningar av ett fenomen, poängterar Dahlgren och Johansson (2015) vikten av att 

under en intervju inte ställa frågor direkt om fenomenet. Personer kan då ge svar som 

istället står för till exempel samhällets syn eller en förväntad syn på fenomenet. Istället 

kan projektion användas, fortsätter författarna, och förklarar att det innebär att i 

intervjun låta respondenterna få fenomenet inbäddat i en kontext för att därigenom dela 

med sig av sina uppfattningar. I den här studien blev respondenterna genom 

informationstillfället och informationsbrevet (Bilaga A) ombedda att ta med sig en 

aktivitet eller uppgift som ger elever möjlighet att möta ett algebrainnehåll. 

Aktiviteterna och uppgifterna fungerade som verktyg för projektion och var en av 

utgångspunkterna för intervjuerna.  

 

Vid ett gemensamt med respondenterna överenskommet tillfälle genomfördes 

fokusgruppintervjuerna. Tidpunkten för intervjuerna låg på eftermiddagar, under 

lärarnas arbetstid men efter deras sista lektion för dagen. Alla intervjuerna genomfördes 

på en avskild plats såsom i ett arbetsrum eller i ett klassrum där vi fick vara ostörda. 

Intervjuerna varade mellan 29 minuter och 43 minuter och ljudinspelades med diktafon, 

sammanlagt 295 minuter för de åtta intervjutillfällena. Vid intervjutillfället 

informerades först respondenterna kort om studiens syfte, hur länge intervjun 

förväntades pågår och de fick därefter fylla i en kort enkät (Bilaga B) för insamling av 

bakgrundinformation. Intervjuer med en fenomenografisk ansats är halvstrukturerade 

och tematiska och det är av vikt att organisera intervjun för att få så uttömmande och 

fylliga svar som möjligt (Dahlgren & Johansson, 2015). Intervjuerna genomfördes med 

stöd av en intervjuguide (Bilaga C). Intervjuguiden var uppdelat i teman som 

formulerats utifrån att fånga olika uppfattningar av resonemang och kommunikation 

med fokus på algebra. Det första temat innebar att var och en av respondenterna fritt 

fick berätta om den medtagna uppgiften eller aktivitetens möjligheter. Respondenterna 

gavs därmed möjlighet att på eget initiativ rikta svaren mot resonemang och 

kommunikation. Därefter, om det fanns behov, ramades intervjun in med stöd av 

intervjuguiden och styrdes till att handla om både vad som kännetecknar resonemang 

och kommunikation med fokus på algebra och hur undervisning kan gå till som ger 

elever möjligheter att resonera och kommunicera, med algebra som innehåll. Det sista 

temat gav respondenterna möjlighet att uttrycka vilka utmaningar och hinder de 

möjligen såg för det de hittills beskrivit under intervjun. Intervjuguiden fungerade just 

som stöd, vilket innebar att frågorna kunde variera inom varje tema utifrån varje 

intervjus specifika genomförande. Inom det tredje temat, som utgick ifrån matematiska 

förmågor med fokus på algebra, kunde frågorna variera såsom: ”Men om man nu kikar 

på de här två uppgifterna eller aktiviteterna. Vilka möjligheter ger de till att utveckla 

matematiska förmågor tänker ni?” och om respondenterna redan sagt något om 

matematiska förmågor: ”Vad tänker ni om hur möjlighet att resonera finns i de andra två 

exemplen?”. Sist tackades respondenterna för sina insatser och de fick en kort 

information om att det inspelade materialet skulle transkriberas och bearbetas, att inga 
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obehöriga får ta del av materialet och att avidentifiering kommer ske i rapporteringen av 

resultatet. 

  

4.4 Bearbetning och analys av data 
Genom en fenomenografisk ansats var studiens syfte att urskilja kvalitativa skillnader i 

lärares beskrivningar av uppfattningar av förmåga att resonera och kommunicera med 

fokus på algebra och vad det är som kännetecknar dessa förmågor. Lärares uttryck av 

olika uppfattningar kunde utifrån en fenomenografisk analysmodell kategoriseras. Här 

nedan beskrivs tillvägagångssättet för bearbetning och analys av data. 

 

Analysen följde de sju steg som Dahlgren och Johansson (2015) redogör för, som en 

modell att följa för studier med fenomenografisk ansats. Steg ett är att bekanta sig med 

materialet. Efter att ha transkriberat intervjuerna i sina helheter, vilket genererade 

mellan 11 och 19 sidor text per intervju, lästes intervjutranskriberingarna igenom 

upprepade gånger. Därefter, som ett andra steg, klipptes uttalanden ut ur det 

transkriberade materialet som ansågs betydelsefulla för respektive frågeställning. Som 

ett tredje steg sökte jag efter likheter och skillnader i uttalandena gällande olika 

uppfattningar i intervjuerna. Till exempel avgjordes om uttalanden som använde 

synonymer, såsom argument och motivering, stod för samma uppfattning eller inte, om 

de istället har något som skiljer. Det fjärde steget innebar att hitta grupperingar av 

uppfattningar i uttalandena. De uttalanden som det fanns ett samband mellan fick utgöra 

en egen kategori av uppfattning. Av materialet kunde flera kategorier uppfattningar 

skapas och likheterna formulerades för respektive uppfattning, det femte steget. Nästan 

alla kategorier av uppfattningar som skapades bestod av två eller flera antal aspekter 

som alla hör till uppfattningen, men skiljs åt sinsemellan. Aspekterna i en uppfattning 

kan ses ge den karaktär som utmärker uppfattningen (Dahlgren & Johansson, 2015). 

Aspekterna i uppfattningarna kopplades inte till någon speciell individ, det var inte 

studiens syfte. Snarare var variationen av uppfattningarna av resonemang och 

kommunikation i fokus, oavsett vem eller vilka av respondenterna som uttryckte dem. 

För steg två till fem av analysarbetet har det transkriberade materialet upprepat antal 

gånger gåtts igenom och olika slags kategoriseringar testats för att hitta det sätt som 

tydliggör materialet bäst i relation till frågeställningarna. De två sista stegen, det sjätte 

och sjunde, innebar först att kategorierna av uppfattningar namngavs utifrån vad som är 

typiskt och därefter kontrasterades. Uttalandena kontrollerades så att de bara passar in i 

just de skapade kategorierna av uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2015). Några 

kategorier slogs ihop i det steget, och den nya kategorin av uppfattning gavs ett nytt 

namn. Kategorierna av uppfattningar analyserades också utifrån om de uttrycks som en 

vad-aspekt eller hur-aspekt utifrån Uljens (1989) och betecknades VAD respektive 

HUR.  
 

Det empiriska materialet, utfallsrummen, analyserades därefter utifrån de definitioner 

och kategorier, gällande resonemang och kommunikation, som finns i Lithners et al. 

(2010) ramverk MCRF och Säfströms analysguide (2013) för att i någon mån förklara 

utfallsrummen. Det som skiljer mellan de olika aspekterna av respektive uppfattning 

formulerades i sammanfattande avsnitt. 
 

4.5 Etiska överväganden 
Under arbetet med studien behövde en mängd etiska överväganden göras, inte minst 

utifrån att de är kvalitetskriterier (Bryman, 2011). De forskningsetiska principerna 

gällande individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2011) beaktades. Informationskravet 

innebar i den här studien att alla tillfrågade deltagare fick information om studiens syfte, 
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att deltagandet är frivilligt, att man har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande samt 

om hur jag skulle ta vara på deras insats. Informationen gavs muntligt och skriftligt. De 

skolor som önskade fick informationen direkt av mig vid en första informationsträff 

medan de andra valde att en kontaktperson vid skolan förmedlade informationen. Alla 

respondenter fick också informationen ytterligare en gång vid själva intervjutillfället. 

Deltagarna fick också information om konfidentialitetskravet, som innebär att alla 

uppgifter om personer som deltar hanteras så att de inte kan identifieras av obehöriga. 

Citaten från respondenterna som används i studien har därför ingen referens för att i 

största möjliga mån avidentifiera datamaterialet. Det kan dock hända att respondenter 

känner igen citat från övriga deltagare i deras fokusgrupp. De insamlade uppgifterna ska 

enligt nyttjandekravet endast användas till det syfte som deltagarna blivit informerade 

om, vilket i det här fallet var forskningsändamål.  

 

Min egen påverkan på studien behövde jag också beakta och förhålla mig till. Det 

krävde en medvetenhet om risker för felkällor och komplikationer längs med hela 

undersökningsprocessen som kan påverka studiens tillförlitlighet (Vetenskapsrådet, 

2011).  Urvalet av referenser och litteratur som användes i studien valdes med tanken att 

vara nyanserat. En systematiserad litteratursökning gjordes i flera, relevanta databaser 

(MathEducDatabase, ERIC, PsychINFO, SwePub, Web of science) där alla källor som 

gav träff på olika kombinationer av sökord (math* teach* algebra* competenc* reason* 

communica* opportunit* opinion* primary*) beaktades utifrån artiklarnas abstrakt. I 

första hand söktes efter artiklar som undersökt lärares uppfattning av matematiska 

resonemang och kommunikation med fokus på algebra, men när det inte fanns i så stor 

utsträckning så inkluderades även artiklar som undersökt lärares klassrumsarbete 

gällande matematiska resonemang och kommunikation med fokus på algebra.  

 

Hur urvalet av deltagare görs påverkar studiers resultat. Om jag är en bekant person för 

deltagarna kan de å ena sidan känna sig trygga, å andra sidan känna sig pressade av att 

tacka ja till deltagande. Deltagarna kan också påverkas av att de känner till exempelvis 

min yrkesbakgrund som grundskollärare och lärarutbildare. Jag presenterade mig kort 

och redogjorde också för min yrkesbakgrund men var också noga med att delge studiens 

syfte och att det som var intressant var deras uppfattningar, som inte skulle kopplas till 

dem som personer.  

 

Deltagarna fick reda på hur länge intervjun förväntades pågå, för att vara tydlig med att 

jag ville hushålla med deras tid. Tanken med fokusgruppintervjuerna var att de inte bara 

skulle ge mig ett datamaterial, utan också att de förhoppningsvis skulle kunna ses som 

ett erfarenhetsutbyte av lärarna och att själva intervjutillfällena skulle ge något till 

respondenterna också. Respondenterna blev också uppmuntrade till att ställa frågor till 

varandra. Jag försökte ha en bejakande och bekräftande roll för att respondenterna 

skulle känna sig trygga. 

 

Studien innebar att jag tolkade lärarnas beskrivningar. I den processen behövde jag vara 

medveten om att mina egna uppfattningar påverkade tolkningen, men också vara öppen 

med att mina erfarenheter och kunskaper sätter sin prägel på undersökningen gällande 

allt ifrån datainsamlingstillfället, bearbetningen, analys till hur detta presenteras. Genom 

att så noggrant som möjligt redogöra för hela undersökningsprocessen, som på ett 

systematiskt och rigoröst sätt hanterats har försök gjorts till att de som tar del av studien 

kan bilda sig en egen uppfattning om alla mina val. 
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4.6 Studiens tillförlitlighet 
En undersöknings kvalitet beskrivs med olika begrepp beroende på om studien är av 

kvantitativ eller kvalitativ karaktär. Begrepp som validitet och reliabilitet, som är 

relevanta för en kvantitativ studie får en annan innebörd i en kvalitativ.  

 

Validitet i en kvantitativ studie handlar om hur bra mätinstrumentet mäter det som avses 

att mäta. I en kvalitativ studie avses med validitet hela forskningsprocessen, inte bara 

själva datainsamlingen, utan också hur forskaren lyckas formulera tolkningar så att de 

kommuniceras såsom var avsett med studien, så att frågeställningarna besvaras (Patel & 

Davidson, 2011). I den här studien användes fokusgruppintervjuer. Inför dessa 

intervjuer hade jag förberett mig noga genom att överväga de teman i intervjuguiden 

som skulle vara ett stöd under intervjuerna för att få svar som hjälpte mig att uppfylla 

studiens syfte. De exempel på frågor som formulerades gav respondenterna möjlighet 

att på eget initiativ uttrycka uppfattningar om resonemang och kommunikation, innan 

intervjun eventuellt styrde respondenterna. Fokus på algebra hölls genom de aktiviteter 

och uppgifter respondenterna fick ta med sig och fungerade som en utgångspunkt i 

intervjuerna. Fokusgruppintervjuer valdes för möjligheten att respondenterna skulle 

befrukta varandras uppfattningar och att ännu fler perspektiv, uppfattningar och 

beskrivningar kunde komma fram. Under intervjuerna hände det att respondenterna 

ställde frågor till varandra och ifrågasatte varandras sätt att uttrycka sig. Jag upplevde 

inte att det hämmade någon respondent. Bearbetning av det insamlade datamaterialet 

och den följande analysen gjordes rigoröst och kontrollerades upprepade gånger utifrån 

respektive frågeställning. 

 

Reliabilitet avser den säkerhet med vilken studien mäter det som avses att mäta, 

åtminstone vad gäller kvantitativa studier. För kvalitativa studier handlar reliabilitet 

snarare om huruvida undersökningstillfället lyckas fånga det unika i situationen (Patel 

& Davidson, 2011). Fokusgruppintervjuerna ljudinspelades och transkriberades i sin 

helhet för att i så stor utsträckning kunna kontrollera att det som sades under 

intervjutillfällena uppfattades korrekt. Intervjuguiden innehöll en mängd följdfrågor 

som användes för att respondenternas egna uppfattningar skulle komma fram och 

dessutom gavs ofta lång tid till eftertanke för respondenterna för att få möjlighet att 

formulera sig på eget vis.  

 

Med en fenomenografisk utgångspunkt beskriver Larsson (1986) faktorer som påverkar 

trovärdigheten i en kvalitativ analys. Han lyfter bland annat fram citatens roll, som ska 

belysa en viss kategori av uppfattning för att hjälpa läsaren att fånga innebörden av 

uppfattningen. För att på ett mer gediget sätt belysa innebörden kan flera citat användas 

som visar bredden på en kategori. 

 

Generaliserbarheten vad gäller kvalitativa studier kan innebära att det fenomen som 

undersöks leder till en större förståelse av fenomenet. Om hela undersökningsprocessen 

är väl beskriven kan den som tar del av resultatet också relatera relevanta delar till för 

denne liknande situationer (Patel & Davidson, 2011). Den här studiens resultat kan vara 

intressant för verksamma och blivande matematiklärare genom att vara ett stöd för att 

tydligare koppla sin egen undervisnings genomförande med att utveckla resonemang 

och kommunikation.  
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4.7 Metoddiskussion 
Då studiens syfte var att skapa en större förståelse för hur lärare uppfattar förmåga att 

resonera och kommunicera med fokus på algebra och vad det är som kännetecknar 

dessa förmågor, var en kvalitativ metod lämplig med fenomenografi (Dahlgren & 

Johansson, 2015) som ansats. I fokus var att undersöka vilka skilda uppfattningar lärare 

uttrycker om resonemang och kommunikation, inte att identifiera en viss mängd 

uppfattningar. Dock, det är svårt att avgöra om alla variationer av uppfattningar har 

framkommit, datainsamlingen begränsades av det tidsomfånget som var aktuellt för 

studien. Dessutom framhåller Dahlgren och Johansson (2015) att man aldrig med 

säkerhet kan veta om alla möjliga uppfattningar dokumenterats i materialet. 

 

Ett antagande har varit att uppfattningar om resonemang och kommunikation skulle 

kunna uppfattas annorlunda beroende på vilket matematiskt innehåll som är i fokus. 

Därför avgränsades det matematiska innehållet till ett, algebra, vilket avgjorde urvalet. 

För att säkerställa att lärarna hade erfarit algebrainnehåll gjordes ett målinriktat urval 

(Bryman, 2011) där lärarnas deltagande i Matematiklyftets algebramodul blev det 

relevanta kriteriet för deltagandet. Variationen av uppfattningar försökte också kommas 

åt genom en bredd av vilka årskurser lärarna undervisar i, åk 1-9 i grundskolan är 

representerade av lärarna. En annan, oförväntad bredd visades också gällande antal år 

som lärarna undervisat i matematik, från ett år till 39 år, vilket också kan tänkas ha 

berikat variationen av hur uppfattningar uttrycktes. 

 

Intervjuguiden var ett stöd, men inte styrande (Bryman, 2011). Ingen intervju blev 

likadan. Skulle jag strikt hållit mig till intervjuguiden skulle troligen tillfället upplevts 

mekaniskt och hämmat respondenterna. Att använda fokusgruppintervjuer för 

datainsamling ledde till att respondenterna under intervjuer också ställde frågor till 

varandra, vilket också uppmuntrades av mig. Forumet upplevdes förhoppningsvis också 

som ett erfarenhetsutbyte, där respondenternas frågor förutom mina befruktade 

intervjun. Jag kan inte vara helt säker på hur respondenterna upplevde situationen, men 

min upplevelse är att de tyckte intervjun var givande, intressant och att de alla fick 

möjlighet att ge uttryck för sina uppfattningar. Varje respondent blev uppmanad att ta 

med sig en aktivitet eller uppgift som gav elever möjlighet att möta ett algebrainnehåll. 

Intervjuerna utgick ifrån dessa aktiviteter, men respondenterna blev också uppmuntrade 

att delge sina uppfattningar om andra uppgifter och aktiviteter med fokus på algebra, för 

att de inte skulle hämmas eller begränsas av endast de medtagna uppgifterna. För detta 

fanns tillgång till anteckningsmaterial, vilket också användes av vissa respondenter. 

 

Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades efteråt i sin helhet, vilket var nödvändigt 

för att kunna hitta olika nyanser i uttalanden. I bearbetningen av det insamlade 

materialet kunde de utskrivna intervjuerna bokstavligen klippas i, sedan sorterades och 

kategoriserades de utklippta passagerna för att hitta skilda uppfattningar. 

Kategoriseringen har gjorts utifrån mina tolkningar. För att undersöka om mina 

tolkningar var rimliga skulle jag kunnat låta en oberoende bedömare få tolka 

uttalandena och kategorierna av uppfattningar för att sedan jämföra dennes och mina 

tolkningar (Larsson, 1986). Inom ramen för studien fanns inte den möjligheten. 

 

Analysverktyget i form av MCRF skapades avsett att användas i analyser av lärares 

uppfattningar av matematiska kompetenser (Lithner et al., 2010). Däremot hittade jag 

inga tidigare studier som använt Säfströms (2013) analysguide för identifiering och 

separation av aktiviteter som uttrycker olika aspekter av kompetenserna. Analysguiden, 

som utgör en del av Säfströms utvecklade ramverk, är tidigare testad på 5-åriga barns 
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och universitetsstudenters matematiska aktivitet, inte på lärares beskrivning av 

matematisk aktivitet. Men Säfström (2013) betonar att det finns mening och värde i 

fortsatt utveckling och förbättring av ramverket. Det var dock inte den här studiens 

syfte, men skulle ändå kunna bidra med idéer till utveckling. 
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5 Resultat 
Här presenteras studiens resultat. Utifrån de tre frågeställningarna som ska uppfylla 

studiens syfte visas de tre utfallsrummen med det bearbetade resultatet, dels som en 

sammanställning i form av ett träddiagram och dels beskrivs de kvalitativt skilda 

kategorierna av uppfattningar. Varje kategori av uppfattning består av ett antal aspekter 

som alla hör till uppfattningen, men skiljs åt sinsemellan. De identifierade aspekterna i 

uppfattningarna av undervisning som ger elever möjligheter till matematiska 

resonemang och kommunikation med fokus på algebra belyses av utvalda citat som 

utgör typiska uttalanden för respektive aspekt.  

 

5.1 Matematiklärares beskrivningar av undervisning i matematik som 
ger elever möjlighet att resonera med fokus på algebra 
Här framkommer fyra olika kategorier av uppfattningar som var och en består av mellan 

två och fem olika aspekter. Figur 4 visar en sammanställning av utfallsrummet av 

matematiklärares uppfattningar av undervisning i matematik som ger elever möjligheter 

att resonera med fokus på algebra.  

 
5.1.1 Uppfattningen - Resonemang som motivering och argument 

Tre aspekter identifierades i uppfattningen Resonemang som motivering och argument: 
Motivering och argument är resonemang, Motiveringar och argument underbyggs av 
matematiska kunskaper respektive Motiveringar och argument leder till en slutsats. 

 
Motiveringar och argument är resonemang 

En första aspekt i uppfattningen Resonemang som motivering och argument innebär att 

resonemang innehåller eller är motiveringar eller argument för en lösning. Genom 

motiveringar och argument som besvarar frågan varför, blir resonemanget till just ett 

resonemang. Några uttalanden tar upp att resonemang handlar om att övertyga någon 

med hjälp av argument. 

Då tar man den lappen och lägger. Och sen står det kanske 3x+1=16 och då ska man 

lägga den. Det är väldigt bra och då får man plocka dit och plocka dit och plocka där det 

ska vara. Och därefter får man ju också förklara varför man har valt att lägga det där eller 

här. 

 

Det exemplet du visade där. Det kan inte vara den grafen för att och det kan inte vara den 

grafen för att. Det är väl resonemang? 

 

Motiveringar och argument underbyggs av matematiska kunskaper 

En andra aspekt i uppfattningen Resonemang som motivering och argument handlar om 

att argumenten kan vara mer eller mindre underbyggda av matematik. Några uttalanden 

tar upp att resonemangen består av liknelser, där matematiskt innehåll liknas med 

vardagliga företeelser, som att tal eller algebraiska uttryck kan gå till ett annat rum för 

att sen komma tillbaka i förändrat skick, eller så har andra ämnesområden fått stå som 

förlaga till ett resonemang. Andra uttalanden handlar om att matematiska resonemang 

som består av liknelser blir ett tillvägagångssätt som fungerar så länge både elev och 

lärare är införstådda med dess innebörd. Läraren beskriver att de båda använder 

liknelsen. Läraren imiterar alltså elevens resonemang, men beskriver också att 

tillvägagångssättet inte är hållbart. 

 
För så kan mina elever uttrycka sig, att de här liksom inte tål varandra. En elev till och 

med pratar om en magnet, med liksom du vet, man försöker få fram de två röda. Hon 

verkligen beskrev stavmagneterna. Så känner x och y för varandra! 
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Figur 4. Matematiklärares uppfattningar av resonemang 

 

 

 

 

Matematiklärares 
beskrivningar av 

undervisning i 
matematik som 

ger elever 
möjligheter att 
resonera med 

fokus på algebra 

Uppfattningar Aspekter 

Resonemang som 
motivering och 

argument 

Motiveringar och argument 
är resonemang 

Motiveringar och argument  
underbyggs av matematiska 

kunskaper 

Motiveringar och argument 
leder till en slutsats 

Resonemang som 
ett jämförande 

Jämförande med 
kvantitativt syfte 

Jämförande med förståelse 
som syfte 

Jämföra och värdera 

Jämförande med felsvar 

Jämförande för att avgöra 
rimlighet 

Resonemang 
genom olika typer 

av uppgifter 

Utmanande uppgifter ger 
resonemang 

Öppna uppgifter ger 
resonemang 

Resonemangen 
kommuniceras 

Resonemang behöver 
mottagare 

Mottagare och sändare 
konstruerar gemensamma 

resonemang 

Mediering av resonemang 



  
 

25 

Motiveringar och argument leder till en slutsats 

En tredje aspekt i uppfattningen Resonemang som motivering eller argument, innebär 

att argumenten och motiveringarna leder till att en slutsats dras. Lärarna exemplifierar 

vad det innebär, där ett exempel handlar om vilka mått sidorna på en rektangulär hage 

kan ha. Alla uttalanden berör på något sätt att relevanta matematiska kunskaper används 

i resonemangets slutsats. 

 
Den ena var ju den här med staketet då. Där någon kom fram till svaret 10 och 0, är ju 

också tiokamrater. Men det funkade inte i den här uppgiften. Då fick de resonera om det 

och beskriva varför det inte gjorde det. 

 

När man fått in dem i att det var treskutt och så var det någon som såg det här. Ja men det 

är ju treans tabell plus ett! Det känner jag är fördjupning i ett resonemang eller kunskap, 

att man ser mönstret, att det inte bara är treskutt utan det är ju faktiskt treans tabell plus 

ett. 

 
5.1.2 Uppfattningen - Resonemang som ett jämförande 

Fem aspekter identifierades i uppfattningen Resonemang som ett jämförande: 

Jämförande med kvantitativt syfte, Jämförande med förståelse som syfte, Jämföra och 

värdera, Jämföra med felsvar samt Jämföra för att avgöra rimlighet. 

 
Jämförande med kvantitativt syfte 

En aspekt i uppfattningen Resonemang som ett jämförande riktar in sig på kvantitet. 

Genom att jämföra lösningar går resonemanget ut på att hitta så många olika lösningar 

som är möjligt. Mängden lösningar uttrycks vara ändamålet med jämförandet. 

Hur har du tänkt och hur har jag tänkt, om vi jobbar tillsammans. Hur många olika 

lösningar kan vi hitta på? 

Jämförelse med förståelse som syfte 

En andra aspekt i uppfattningen Resonemang som ett jämförande konstaterar olikheter i 

lösningar och tankesätt, genom att jämföra dem. Resonemangen är tänkta att leda till 

förståelse för de olika lösningarna eller tankesätten som presenteras. För att kunna 

jämföra behövs förståelse, poängteras i uttalande. 

Jag kom fram till att det måste handla om, man måste förstå, kunna jämföra diagrammen. 

Att man är tvungen att förklara för varandra att jag ser det såhär, nä, men jag ser det 

såhär. 

Och kanske om vi säger att man kommer med ett påstående. Att det är någon som har 

hamnat här. Och så slår en på tärningarna och den ena tärningen visar si och den andra så. 

Och sen säger en att jag kommer hamnar här. Och en säger att jag kommer hamna här. 

Och en kommer säga att jag hamnar här. Då tror jag att vi får till ett resonemang kring 

det. Hur har den tänkt som hamnade här och hur har den tänkt som hamnade här? 

Jämföra och värdera 

En tredje aspekt i uppfattningen Resonemang som ett jämförande värderar i 

jämförandet. Det kan handla om att motivera varför någon lösning jämfört med en 

annan är bättre, smartare, effektivare, enklare eller motsatser som svårare eller mer 

omständlig. Efter, eller i samband med, jämförandet motiveras det värderande 

ställningstagandet.  

Där skulle de se om de kunde upptäcka ett mönster så att de inte skulle behöva ha den här 

bilden framför sig. De skulle kunna förklara att de såg att, om det var ett bord, så var det 

tre platser, var det två bord, så var det fyra platser. Alltså att de såg det här mönstret. Just 

om de ska göra ett mönster, de vill ju gärna rita absolut allt då ju. Så rita femtio bord eller 
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vad det är, då får ju inte det plats. Det är ju en strategi, resonera med sig själva och tänker 

så här kan jag ju inte göra, det måste finnas smidigare sätt.  

Det fanns också det här exemplet och då var ju x och 2x och då kom man liksom fram till 

att, ja att när man tar x plus x och då blir det 2x, men när man x gånger x, kommer lite 

med gemensamma krafter fram till någon sorts sammanfattning. Och då började man ju 

höra deras resonemang med varandra. Vad var egentligen det svåraste och vad var 

egentligen det enklaste? 

Jämföra med felsvar 

En fjärde aspekt i uppfattningen Resonemang som ett jämförande innebär att felsvar ses 

som en tillgång och kan användas som en utgångspunkt för resonemang. Felsvaren kan 

utgöras av exempel av elevsvar eller vara konstruerade av läraren. Ett värderande sker 

då det felaktiga svaret beskrivs stå modell för varför ett tillvägagångssätt inte fungerar, 

det vill säga ett tillvägagångsätt som inte fungerar jämförs med ett tillvägagångssätt som 

fungerar där resonemanget består av argument varför tillvägagångssättet är felaktigt 

eller inte. 

Ja, det blev ju ett naturligt resonemang när någon hade, när någon hade ett fel svar. Ja, 

det blev inte 20, summan blev inte 20, det blev bara 18. Så blev det 2, ja hur mycket det 

blev över då. Ja, så kan det bli, lite intressant för följdresonemanget som blev. 

Jag gör det medvetet ibland. Jag gör det. Så går man igenom på tavlan, så gör man 

medvetet för att se att och vilja att de ska upptäcka det. Då får man jättebra resonemang 

där. 

Jämföra för att avgöra rimlighet 

Den femte aspekten i uppfattningen Resonemang som ett jämförande tar upp att 

resonemang innebär att avgöra om en lösning eller tillvägagångssätt är rimligt. 

Uttalandena beskriver att rimligheten relateras och jämförs mot verkligheten eller mot 

uppgiftens kontext för att kontrollera lösningens rimlighet. I det jämförandet uppstår 

resonemang. 

 
Sen fick de möjlighet att resonera att vad kan man använda de två metrarna. [...] Det blev 

ju de här två metrarna som blev över. Man kan göra ett litet land. Då blir det en halv 

meter, då blir det som en kvadrat, så någon. Ja, vad kan man göra? Då ritade vi upp det, 

det kunde vi göra i verklig storlek. 

Sen kan man dubbelkolla om det stämmer sen, resonera. Är det rimligt? Stämmer 

resultatet med det som står i texten, då kan ju resonera sig fram. 

5.1.3 Uppfattningen - Resonemang genom olika typer av uppgifter 

Två aspekter identifierades i uppfattningen Resonemang genom olika typer av uppgifter: 

Utmanande uppgifter ger resonemang samt Öppna uppgifter ger resonemang. 

 
Utmanande uppgifter ger resonemang 

Den första aspekten i uppfattningen Resonemang genom olika typer av uppgifter 

innehåller beskrivningar om att resonemang kan skapas om uppgifterna är en utmaning 

för eleverna. Utmanande uppgifter kan innebära att elever behöver pröva sig fram, på 

något systematiskt sätt och att resonemang därigenom skapas. Lärarna beskriver också 

att om uppgifter har en rutinartad karaktär leder de inte till resonemang, eller åtminstone 

att resonemangen kan upplevas överflödiga för att svaret direkt kan formuleras. 

Om vi provar med ett, och då ska katten vara tre. Tre plus ett är fyra. Då går det inte. Då 

måste det vara något mer. Där tror jag nog man provar, prövar sig fram. 



  
 

27 

Alltså, jag tror så här. Att för de som är rutinuppgifter, för de som verkligen har koll på 

saker, då blir det inte så mycket resonemang. 

Öppna uppgifter ger resonemang 

I en andra aspekt i uppfattningen Resonemang genom olika typer av uppgifter innebär 

att resonemang kan skapas genom att uppgifterna eleverna får har en öppen karaktär där 

det finns möjlighet att komma fram till olika lösningar. Uttalanden beskriver att de olika 

lösningarna ska användas för att skapa förståelse för de olika lösningarna. 

Har de löst en och fått ihop att den var 7 och den var 3, det blir 20, nu har vi löst den. 

Men det där, att det kunde varit på något annat sätt, bara en sådan där fråga. Finns det 

något annat alternativ där man också använder alla de här 20 metrarna.  

Ja, eller att man kunde se att ändarna var konstanta eller så växte bara mittenpartiet eller 

så var det högersidan som är konstant eller så växer det. Och då kan det bli olika 

algebraiska uttryck. 

5.1.4  Uppfattningen - Resonemang kommuniceras 

Tre aspekter identifierades i uppfattningen Resonemang kommuniceras: Resonemang 

behöver mottagare, Mottagare och sändare konstruerar gemensamma resonemang 

respektive Mediering av resonemang. 

 
Resonemang behöver mottagare 

En första aspekt i uppfattningen Resonemangen kommuniceras innebär att resonemang 

med fördel kan skapas för att förmedlas till någon mottagare. Först kan en lösning eller 

en tanke individuellt formuleras, som sedan kan bli utgångspunkt för att resonera vidare 

tillsammans med andra. 

 
Jag tror inte att de är så att de kan sätta sig och resonera bara för resonerandets skull 

liksom, i ord eller skrivande. De måste ha någon mottagare, det är viktigt. 

Att alla tänker själv och sen resonerar man bara två och två. Då får man ju ut lite mer. 

Mottagare och sändare konstruerar gemensamma resonemang 

Lärarna beskriver i en andra aspekt i uppfattning Resonemangen kommuniceras att 

resonemang sker i samarbete, tillsammans med andra personer. Personerna som deltar 

bygger vidare på varandras ställningstaganden så att ett gemensamt resonemang 

konstrueras. 

Den här skulle man verkligen kunna resonera med. Jag kunde se det mönstret och så 

stoppar det där. Vad blir det för mönster då? Han tänkte så. Men om du ändrar det. Hur 

skulle det kunna bli då? 

Mediering av resonemang 

Den tredje aspekten i uppfattningen Resonemangen kommuniceras innebär att 

resonemang kan kommuniceras genom medier såsom olika representationsformer, 

muntligt och skriftligt. Lärare beskriver att genom att använda material såsom stickor 

eller använda en tabell kan samtidigt resonemang skapas. De flesta uttalanden lyfter 

fram att resonemang lättare framförs muntligt. Skriftliga resonemang ses som svårt att 

ge förutsättningar för och att de därför inte förekommer i lika stor utsträckning som 

muntliga. 

Nu talar jag emot mig själv egentligen, för jag fastnade lite på den där kommentaren med 

att hitta det där mönstret med att det är femmans tabell plus ett. Det känner jag är mer ett 

resonemang. Att det kan man ju i alla fall få fram skriftligt. Alltså visa att det. Man 

resonerar, det känner jag att det skulle jag sätta in det i resonemangsdelen. Att du, man 
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har resonerat sig fram och att det är femskutt plus två i det här fallet då. Ja. Då är det ett 

resonemang. Det kan jag ju skriftligt visa också, så det stämmer det inte att man bara 

resonerar muntligt. 

Man kan ju resonera samtidigt som man bygger och visar hur man gör. Och man kan ju 

kommunicera och resonera med hjälp av en tabell. 

5.2 Matematiklärares beskrivningar av undervisning i matematik som 
ger elever möjlighet att kommunicera med fokus på algebra 
Här framkommer två olika uppfattningar som var och en består av fyra respektive tre 

aspekter. Figur 5 visar en sammanställning av utfallrummet av matematiklärares 

uppfattningar av undervisning i matematik som ger elever möjligheter att kommunicera 

med fokus på algebra.  

 

 
Figur 5. Matematiklärares uppfattningar av kommunikation 
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5.2.1 Uppfattningen - Att kommunicera med representationsformer 

Fyra aspekter identifierades i uppfattningen Att kommunicera med 

representationsformer: Valfria representationsformer, Från konkret till abstrakt, Från 

abstrakt till konkret samt Algebraiska uttryck. 

 
Valfria representationsformer  

I den första aspekten i uppfattningen Att kommunicera med representationsformer 

beskriver lärarna att kommunikation kan ske genom en eller flera olika 

representationsformer. Representationsformer såsom matematiska symboler, bilder, ord, 

manipulativt/konkret material beskrivs. Vilken representationsform eller hur många som 

används läggs ingen vikt vid. Det går bra att använda den man vill i vilken ordning man 

vill. Syftet med att kommunicera med någon eller flera representationsformer beskrivs 

som att själva användandet av representationsformerna har ett egenvärde.  

Kan du skriva de med siffror kanske man frågar då, eller ger dem lite. Och kanske 

använda ett annat uttryckssätt istället. Visa det på ett annat sätt, rita det eller siffror eller 

någonting. 

 

Tanketavlan tycker jag är bra. Den kallar jag tanketavlan.  

 

Från konkret till abstrakt 

I den andra aspekten i uppfattningen Att kommunicera med representationsformer 

beskriver lärarna en ordning i användandet av olika representationsformer. Ordningen 

går från konkret till abstrakt. Uttalandena handlar då om att gå från att bygga eller rita 

en bild av ett mönster (konkret) till att uttrycka samma mening i en tabell (abstrakt), gå 

från att bygga eller rita en bild av ett mönster (konkret) till att uttrycka samma mening i 

ord (abstrakt) samt gå från att bygga eller rita en bild av ett mönster (konkret) till att 

använda ett algebraiskt uttryck (abstrakt) för samma mening. 

 
Det här steget från att rita mönster till att göra tabellen. Kunna se i tabellen. Från den 

delen till det andra steget då. 

 

Då är det bra med konkret och plocka med först och rita. Sen upptäcker man att oh, jag 

kan använda bokstäver istället. Vad lätt det var. 

 
Från abstrakt till konkret 

I den tredje aspekten i uppfattningen Att kommunicera med representationsformer finns 

också en ordning i användandet av olika representationsformer, från abstrakt till 

konkret. Lärarna beskriver att det kan vara att gå från en representationsform med 

matematiska symboler i form av en ekvation med okänt tal (abstrakt) till att uttrycka 

ekvationens mening med ord i form av en räknehändelse eller en kontext som är bekant 

för uppgiftslösaren (konkret). De beskriver också att anledning till den här ordningen 

från abstrakt till konkret är att algebra då anses vara meningsfull, att algebra blir 

begripligt och kommer till nytta. 

 
Det kan vara jättebra att kunna. Alltså jag tänker ekvationer. Alltså att man kan göra det 

till problemlösning och kan prata, kan kommunicera. Nu skrev jag 3x=15 och att man 

liksom kan sätta det i något samband i något, i ett problem. 

 
Även i algebra. Jag tyckte det var rätt intressant, för jag skrev upp en uppgift, jag tog 

3x+4x=168. Vad skulle det kunna vara? Hitta på en uppgift till det. De var helt ställda 

först, men så började de och började diskuterade tillsammans och kunde komma på att 

det var Stina som gick och sålde kakor och i ena huset sålde hon så många, tre kakburkar 

och i nästa hus sålde hon fyra kakburkar och sen hade hon fått ihop hundrasextioåtta 
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kronor. Vad kostade kakburken? Då få man mer förståelse för vad man har för nytta av 

algebra. 

 
Algebraiska uttryck 

I en fjärde aspekt i uppfattningen Att kommunicera med representationsformer, 

beskriver lärarna en användning av ett algebraiskt sätt att kommunicera, som i 

beskrivningarna anses vara kvalitativt bättre. Det uttrycks en önskan om att läroböcker 

kunde ge möjlighet för elever att erfara bokstäver som symboler för okända tal och att 

lärarna gärna ser att eleverna använder ett algebraiskt sätt att kommunicera. 

 
Men är det inte det där, men visst, det är jättebra med tre huvuden är lika med sexhundra. 

Hade det ändå inte varit lite bra ändå att ha kört lite bokstäver också, så de lärt sig 

begreppen. 

 

Jo, att den går att följa att det finns en röd tråd, och pratar vi då algebra och att man kan 

utifrån en problemlösningsuppgift sätta upp uttrycken så man ser det, sätta upp en 

ekvation utifrån det och sen kunna lösa den på ett bra sätt. Visar den på en hög 

kommunikativ förmåga. De som inte har det riktigt höga, det spretar lite i 

ekvationslösningarna. 

 
5.2.2 Uppfattningen - Mottagare och sändare i kommunikationen 

Tre aspekter identifierades i uppfattningen Mottagare och sändare i kommunikationen: 

Kommunikation som sändare, för att förklara, En mottagande roll i kommunikationen, 

för att förstå samt Kommunikation har både en sändare och en mottagare. 

 
Kommunikation som sändare, för att förklara 

I den första aspekten i uppfattningen Mottagare och sändare i kommunikationen 

beskriver lärarna en sändande roll, där kommunikationen innebär att prata eller på något 

annat sätt framföra ett svar på en lösning eller förklara hur man tänker. 

 
Men kommunicera är ju bara, amen det är så här tänker jag, lite mer. Amen det är talet 

tjugofyra. 

 

Hur de kunde förklara, hur de tänkte. Kommunicera är ju hur man kan framföra sin, sitt 

svar. 

 

En mottagande roll i kommunikationen, för att förstå 

I en andra aspekt i uppfattningen Mottagare och sändare i kommunikationen beskriver 

lärarna en mottagande roll för kommunikationen, som handlar om att förstå ett 

algebraiskt innehåll såsom ett mönster eller en ekvation. Mottagaren möter ett 

algebraiskt innehåll på ett visst sätt i kommunikationen som ska leda till förståelse av 

det innehållsliga. 

 
Ja, för det var det jag också, för jag skulle vilja att de elever jag har nu, att de skulle 

möta sådana uppgifter ännu mer än vad de gör. De gör det rätt mycket med den här 

matteboken, men det skrivs inte så. De tänker inte att det är tre gånger dutt, x, lika med 

arton. 

 

Jag hade en lärarkandidat, hon gjorde sådana här. Då var det två klapp, snurra. […] Ett 

mönster sitter i kroppen, inte bara i huvudet. Då kan man se det lättare. 

 
Kommunikation har både en sändare och en mottagare 

Den tredje aspekten i uppfattningen Mottagare och sändare i kommunikationen 

uttrycker lärarnas beskrivningar av både den sändande och den mottagande rollen. 
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Sändaren ska kommunicera så att det algebraiska innehållet ska bli begripligt för 

mottagaren, det kan ske skriftligt eller muntligt. 

 
Kommunikationsförmåga är ju inte bara samtalet. Det är faktiskt att visa något som 

någon annan kan förstå hur man har tänkt, att kommunicera en lösning. 

 

Nä, men det handlar om tydlighet, struktur och att det går att följa lösningen, tycker jag.  

 

5.3 Matematiklärares beskrivningar av vad som påverkar undervisning 
i matematik som ger elever möjlighet att resonera och kommunicera 
med fokus på algebra 
Här framkommer fem olika uppfattningar som var och en består av en till två aspekter. 

Figur 6 visar en sammanställning av utfallrummet av matematiklärares uppfattningar av 

vad som påverkar undervisning i matematik som ger elever möjligheter att resonera och 

kommunicera med fokus på algebra.  

 
5.3.1 Uppfattningen - Ett gott klassrumsklimat 

Två aspekter identifierades i uppfattningen Ett gott klassrumsklimat: Tillåtande klimat 

och Tydliga mål ger tillåtande klimat. 

 
Tillåtande klimat 

En första aspekt i uppfattning om Ett gott klassrumsklimat beskrivs av lärarna vara ett 

tryggt klassrum som upplevs tillåtande. Felsvar är välkomna och också önskade för att 

fungera som en utgångspunkt för resonemang. Skulle ett klassrum inte vara tillåtande 

kan det leda till tysta elever som inte vågar svara eller fråga. 

 
Man måste ha bra klassrums, så att folk vågar prata. Alla vågar ju inte prata i helklass, 

men i alla fall i liten grupp. Hur man blir bemött. Eller inte skrattar, en go stämning. Det 

är det viktigaste.  

 
Att få till ett tillåtande klimat också i klassen där det är okej att tänka på ett annat sätt än 

en annan och att även felaktiga lösningar liksom har ett värde. Jag tror att det är en 

förutsättning att få till en kommunikation och ett resonemang att ingen sitter och inte 

vågar. Vi brukar tänka att man måste våga ta risken att göra fel. 

 

Tydliga mål ger tillåtande klimat 

En andra aspekt i uppfattningen Ett gott klassrumsklimat, tar upp att avsikten med 

lektionen, som innebär att resonera och kommunicera algebra, inte alltid är i fokus för 

elever. Eleverna har annat i tankarna än att resonera eller kommunicera så som var 

tanken, som stjäler uppmärksamheten från eleverna. Lärarnas beskrivningar tar också 

upp att om eleverna känner till avsikten med aktiviteten eller lektionen, leder det till ett 

tillåtande klimat och lärarna beskriver också att det är de själva som skapar dessa 

förutsättningar. 

 
Man måste ha ett bra klassrumsklimat, där eleverna förstår att nu ska jag inte prata om 

annat, eller springa runt. Jag vill lära mig och jag lär mig genom att kommunicera och 

göra arbetet på det här viset. 

 

Att de börjar prata om något annat också. När man sätter dem i grupp eller sådär, va, eller 

man har en uppgift och så sätter man en liten tjusig bild där, som de diskuterar om 

hamburgaren kommer från Max eller McDonalds. Alltså det är en utmaning i sig att få 

dem att fokusera. 
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Figur 6. Matematiklärares uppfattningar av vad som påverkar resonemang och kommunikation 

 
5.3.2 Uppfattningen - Klassrumsorganisationen 

Två aspekter identifierades i uppfattningen Klassrumsorganisationen: Organiserad 

arbetsform samt Tillräckligt med tid. 

 
Organiserad arbetsform 

En första aspekt i uppfattningen Klassrumsorganisationen innebär att kunna ge elever 

möjlighet att resonera och kommunicera genom att organisera undervisningens 

arbetsform. Lärarna beskriver modeller för arbetsformer som innebär att elever först ska 

formulera sina resonemang eller lösningar individuellt, för att sedan kommunicera i par 

eller grupp och sen i helklass (EPA, det vill säga enskilt, par, alla). Ytterligare, det finns 

också beskrivningar av att det kan ske skriftligt individuellt arbete först, till exempel på 

små skrivtavlor, som sedan visas för andra. De olika lösningarna eller resonemangen 

Matematiklärares 
beskrivningar av vad 

som påverkar 
undervisning i 

matematik som ger 
elever möjligheter att 

resonera och 
kommunicera med fokus 

på algebra 

Uppfattningar Aspekter 

Ett gott klassrumsklimat 

Tillåtande klimat 

Tydliga mål ger tillåtande 
klimat 

Klassrumsorganisationen 

Organiserad arbetsform 

Tillräckligt med tid 

Styrande läromedel 

Att utgå ifrån elevernas 
kunskap 

Relationen mellan att 
resonera och kommunicera 

Svårt att särskilja 
resonemang och 
kommunikation 

Det finns skillnader mellan 
resonemang och 
kommunikation 



  
 

33 

beskriver lärarna som en möjlighet att aktivera alla elever och kan bli utgångspunkt för 

vidare resonemang som förs tillsammans. 

 
Det tror jag mycket på, whiteboardtavlor. Att skriva, inte bara säga högt, utan att man ska 

skriva ned svaret och hålla upp kanske. För om man är i helklassituation, då gäller det att 

få med alla.  

 

Vi jobbar mycket med det här med EPA. Det gör vi ju, där får man in resonemanget.  

 

Tillräckligt med tid 

En andra aspekt i uppfattningen Klassrumsorganisationen handlar om tid, att ge 

tillräckligt med tid för att resonemang och kommunikation ska kunna komma till stånd. 

Lärarna beskriver att mycket stoff ska behandlas i matematikundervisningen och att en 

vilja finns att hinna med allt. Därför kan tillräckligt med tid inte alltid avsättas, trots att 

det finns en idé om att det är nödvändigt för att kunna skapa förutsättningar för 

resonemang. 

 
Och sen ge dem tid har vi pratat om. Att man verkligen, att man verkligen avsätter tid, till 

detta viktiga, för det måste ju växa. Precis. Tänka färdigt. Inte avbryta dem för fort. Så 

det är nog det som är också, man vill liksom vidare. Tror att de ska hinna fram till svaret 

kanske snabbare än de gör ibland. 

 

5.3.3 Uppfattningen - Styrande läromedel  

Att läromedel får styra undervisningen är ytterligare en uppfattning vilken beskrivs som 

ett hinder av lärarna. Lärarna uttrycker att läromedel inte ger de bästa förutsättningarna 

för resonemang och kommunikation med fokus på algebra. Orsaken till att läromedlet 

styr beskrivs vara att man som lärare inte skulle vara trygg med matematiken och att 

man tänker att läromedlet ska vara ett stöd. En annan orsak som beskrivs är brist på tid 

att hitta andra lämpliga uppgifter i kombination med stora elevgrupper. Läromedel styr i 

mindre utsträckning i mindre elevgrupper, framkommer också. 

Nu känner jag det svårare att släppa matteboken rent organisatoriskt med stora klasser 

alltså, för då känner man ja, då får man med alla. Ja, alltså alla får man nog inte med 

ändå, men man får med den stora merparten om man nu följer och hoppar över någon 

sida här och där men ändå. 

 

Men de här resonemangen måste bli, alla förmågorna. Då räcker det inte med 

matteboken. 

 
5.3.4 Uppfattningen - Att utgå ifrån elevernas kunskap 

En annan uppfattning tar upp vikten av och svårigheten att välja aktiviteter, uppgifter 

eller frågor som passar eleverna. Lärarna beskriver att anpassningen gäller elevers 

begränsade kunskaper i svenska språket, vilken svårighetsnivå i algebrainnehållet som 

ska fokuseras och kontexten för uppgifterna. Lärarna uttrycker att om uppgifterna är rätt 

valda och anpassade kommer uppgifterna att motivera elever att resonera och 

kommunicera. 

Språket, vi har många nyanlända, så språket. Det är den största utmaningen. De kan ju 

inte och då är det ju svårt att resonera för en som inte ens förstår vad man säger.  

 

Och det känns ju väldigt, väldigt då vad har det här med mitt liv att göra för en 

fjortonårig ungdom som kanske har helt andra bekymmer. Att man helt enkelt ska ta sin 

klass, 9c, och byta ut det mot en tvåa och säga att det blir till arton. Det verkar ju som att 

man bara kommit till knäppa världen. 
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5.3.5 Uppfattningen - Relationen mellan att resonera och kommunicera 

Två aspekter identifierades i uppfattningen Relationen mellan att resonera och 

kommunicera: Svårt att särskilja resonemang och kommunikation samt Det finns 

skillnader mellan resonemang och kommunikation. 

 
Svårt att särskilja resonemang och kommunikation 

En aspekt i uppfattningen Relationen mellan att resonera och kommunicera är att lärare 

beskriver svårigheter med att skilja på att resonera och att kommunicera. De två 

förmågorna ter sig ibland lika för lärare, de är svåra att sära på och ibland överlappar 

förmågorna varandra. Lärarna beskriver att det finns skillnader, men anser det vara svårt 

att uttrycka skillnaderna. 

 
Och resonera och visa hur man tänker med hjälp av stickorna. Det blir en 

föreställningsform att göra det, visa. Man skulle också här, en annan form av, som kan 

kommunicera. Sen om man kan. För om det är kommunikation. Eller resonemang? Men 

det borde göra. Nu blev jag helt vimsig! 

 

Men resonemang och kommunikation tycker jag går in i vartannat ganska mycket, men 

båda de förmågorna finns väl med. Det är väl det som är svårt med resonemang och 

kommunikation. Hur definierar vi de två begreppen? Vad gör man när man resonerar och 

vad gör man när man kommunicerar? 

 
Det finns skillnader mellan resonemang och kommunikation 

En andra aspekt i uppfattningen Relationen mellan att resonera och kommunicera 

uttrycker att förmågorna visserligen ibland går ihop, men att det går att särskilja dem. 

Lärarna uttrycker vilka skillnader de finner mellan att resonera och att kommunicera, 

där motiveringar och svar på varför-frågor står för resonemang och kommunikation har 

en mottagare för den sända lösningen som ska vara begriplig. 

 
Om kommunikation. Det mäter ju liksom hur väl man redovisar, strukturerar och så 

vidare, det behöver inte ha med resonemangsförmågan alls, eller hur, tycker vi. 

 

Men sen att kunna resonera om varför vi inte kommer tillbaka till samma värde. Då blir 

det, då är det inte kommunikation, då är det mera resonemangsförmåga tänker jag. 
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6 Analys av resultat 
I det här kapitlet presenteras en analys av studiens resultat. De kategorier av 

uppfattningar som redogörs för som resultat analyseras utifrån om de uttrycks som en 

vad-aspekt eller hur-aspekt utifrån Uljens (1989) och betecknas VAD respektive HUR. 

Därefter ges i form av en tabell en översikt av analysen av respektive uppfattning. 

Aspekterna i respektive uppfattning analyseras utifrån de definitioner och kategorier, 

gällande resonemang och kommunikation, som finns i Lithners et al. (2010) ramverk 

MCRF och Säfströms analysguide (2013). Analyserna sammanfattas genom att 

formulera de skillnader som hittats mellan aspekterna i respektive uppfattning. 

 

6.1 Matematiklärares beskrivningar av undervisning i matematik som 
ger elever möjlighet att resonera med fokus på algebra 
Här presenteras analysen av det första utfallrummet bestående av fyra olika 

uppfattningar som var och en består av mellan två och fem olika aspekter. 

  
6.1.1 Uppfattningen - Resonemang som motivering och argument (VAD) 

Uppfattningen Resonemang som motivering och argument kan sägas vara vad-aspekt 
(Uljens, 1989) som står för VAD lärare menar med resonemang. Aspekterna i 
uppfattningen är Motivering och argument är resonemang, Motiveringar och argument 
underbyggs av matematiska kunskaper respektive Motiveringar och argument leder till 
en slutsats. Tabell 2 visar en översikt av analysen av aspekterna i uppfattningen 
Resonemang som motivering och argument. 
 
Tabell 2. Analys av aspekterna i uppfattningen Resonemang som motivering och argument 

 
  

  Lithner et al. (2010)  Säfström (2013) 
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t Uppfattning Aspekter   

Resonemang som 

motivering och argument 

Motiveringar och argument är 

resonemang 
 x    x     x  

Motiveringar och argument 

underbyggs av matematiska 

kunskaper 

 x  x   x     x  

Motiveringar och argument leder 

till en slutsats 
  x x x      x   

 
Motiveringar och argument är resonemang 

Den första aspekten i uppfattningen Resonemang som motivering och argument innebär 

att välja och använda argument. Uttalandena beskriver ett slags rutinarbete, som innebär 

att känna igen ett uttryck eller minnas varför svaret formulerades på ett visst sätt. Det 

kan handla om att motivera samband mellan redan kända begrepp, att förstå en graf eller 

vilket algebraiskt uttryck som är korrekt. Resonemangen är då av imitativ karaktär, 

enligt Lithners et al. (2010) vilket är lämpligt att använda just vid rutinuppgiftsarbete. 

Uttalandena innebär att motiveringar är efterfrågade vilket gör att resonemangen hör till 

en produktiv aspekt, enligt Säfström (2013). 
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Motiveringar och argument underbyggs av matematiska kunskaper 

Den andra aspekten i uppfattningen Resonemang som motivering och argument innebär 

att resonemang inte alltid bygger på relevanta matematiska kunskaper, men lärarna 

uttalar att resonemangen borde göra det för att vara hållbara. Motiveringarna liknar ett 

algoritmiskt resonemang, den delen av det imitativa resonemanget som enligt Lithners 

et al. (2010) kan bli tillgängligt genom kompisar, en lärare eller en text. Uttalandena 

visar att resonemanget troligen blivit tillgängligt via fysikämnet, som bildligt får 

fungera som argument. Men lärarnas åsikt om att resonemang egentligen bör bygga på 

relevanta matematiska kunskaper signalerar Lithners et al. (2010) kreativa resonemang, 

där resonemangen väljs och används (a.a.). Uttalandena här innebär att motiveringar är 

efterfrågade vilket gör att resonemangen hör till en produktiv aspekt, enligt Säfström 

(2013). 

 
Motiveringar och argument leder till en slutsats 

Den tredje aspekten i uppfattningen Resonemang som motivering och argument 

beskriver att argument och motiveringar tolkas och används för att en slutsats ska kunna 

dras. Relevanta delar av matematik hanteras på ett korrekt sätt, vilket enligt Lithners et 

al. (2010) hör till kreativa resonemang. När motiveringar används, hör uppfattningen till 

en produktiv aspekt, enligt Säfströms (2013) analysguide.  

 
6.1.2 Skillnader mellan aspekter i uppfattningen ”Resonemang som motivering 
och argument” 

Det som skiljer de tre aspekterna åt i uppfattningen Resonemang som motivering och 

argument är mellan den första aspekten Motiveringar och argument är resonemang och 

den andra aspekten Motiveringar och argument underbyggs av matematiska kunskaper 

genom att resonemangen underbyggs av relevanta matematiska kunskaper, det som hör 

till ett kreativt resonemang enligt Lithner et al. (2010). Mellan den andra aspekten 

Motiveringar och argument underbyggs av matematiska kunskaper och den tredje 

aspekten Motiveringar och argument leder till en slutsats är skillnaden att 

resonemangen kommer till någon slutsats. Tolkningen av egna eller andras resonemang 

(Lithner et al., 2010) ligger till grund för att en slutsats ska kunna dras. 

 
6.1.3 Uppfattningen - Resonemang som ett jämförande (VAD) 

Uppfattningen Resonemang som ett jämförande kan sägas vara vad-aspekt (Uljens, 
1989) som står för VAD lärare menar med resonemang. Aspekterna i uppfattningen är 
Jämförande med kvantitativt syfte, Jämförande med förståelse som syfte, Jämföra och 
värdera, Jämföra med felsvar samt Jämföra för att avgöra rimlighet. Tabell 3 visar en 
översikt av analysen av aspekterna i uppfattningen Resonemang som ett jämförande. 

 
Jämförande med kvantitativt syfte 

Den första aspekten i uppfattningen innebär tolkning av resonemang, för att kunna 

motivera att en ny lösning är en ny lösning. Resonemang innebär därmed att göra och 

använda kreativa resonemang. Lithners et al. (2010) skriver att ett nytt resonemang ska 

tillföras om det ska anses vara kreativt, vilket kan antas gälla när nya lösningar ska 

hittas. Det skulle dock också kunna innebära att imitativa resonemang är möjliga, om de 

också leder till en ny lösning. Olika lösningar tillhör den produktiva aspekten av 

Säfströms (2013) analysguide, en idé kan leda till en ny lösning som in sin tur kan leda 

till ännu en. 
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Tabell 3. Analys av aspekterna i uppfattningen Resonemang som ett jämförande 

    Lithner et al. (2010)  Säfström (2013) 
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t Uppfattning Aspekter  

Resonemang som ett 

jämförande  

Jämföra med kvantitativt 

syfte 
x x x x      x   

Jämföra med förståelse som 

syfte 
  x x x      x   

Jämföra och värdera x x x x x    x   x 

Jämföra med felsvar   x x x x    x   x 

Jämföra för att avgöra 

rimlighet 
  x x x x    x   x 

 
Jämförelse med förståelse som syfte 

Inom den andra aspekten i uppfattningen Resonemang som ett jämförande innebär 

resonemangen ett tolkande av olika resonemang, som i sin tur ska generera ett nytt 

resonemang, som enligt Lithners et al. (2010) skulle tillhöra det kreativa och innebära 

att göra och använda. Alla uttalandena inom den här andra aspekten av uppfattningen 

Resonemang som ett jämförande hör till den produktiva aspekten av Säfström (2013) då 

nya resonemang presenteras.  

Jämföra och värdera 

Den tredje aspekten i uppfattningen Resonemang som ett jämförande innebär att välja 

och använda resonemang, sedan tolka och förstå det i förhållandet till andra resonemang 

för att till slut värdera resonemangen. Det här stämmer med Lithners et al. (2010) och 

har dessutom enighet med att värderandet efter jämförandet innebär att ett nytt 

resonemang formuleras, det vill säga ett kreativt resonemang, men det går inte att 

utesluta att det skulle kunna vara ett imitativt (a.a.). Eftersom resonemangen värderas 

tillhör de Säfströms (2013) analytiska aspekt förutom det produktiva. 

Jämföra med felsvar 

Den fjärde aspekten i uppfattningen Resonemang som ett jämförande innebär att 

resonemangen värderas efter att de valts och använts, av en själv eller av andra, då 

felsvaren kan ha producerats av både elev och lärare. När resonemang jämförs 

formuleras ett nytt resonemang vilket innebär att det enligt Lithners et al. (2010) är ett 

kreativt resonemang. Eftersom resonemangen innebär att argument efterfrågas och 

sedan värderas tillhör de Säfströms (2013) produktiva och analytiska aspekt. 

Jämföra för att avgöra rimlighet 

Den här aspekten innebär att tolka, göra och använda resonemang om rimlighet, vilket 

sker i relation till exempelvis uppgiften, sammanhanget eller verkligheten. 

Resonemangen blir därigenom kreativa, då de enligt Lithners et al. (2010) kan handla 

om medvetenhet om strategi och att relevanta matematiska kunskaper sätts på prov. 

Aspekten står också för ett ifrågasättande av argument vilket gör att resonemang om 

rimlighet tillhör en analytisk aspekt i analysguiden av Säfström (2013), förutom den 

produktiva. 
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6.1.4 Skillnader mellan aspekter i uppfattningen ”Resonemang som ett 
jämförande” 

Mellan de två första aspekterna (Jämföra med kvantitativt syfte, Jämföra med förståelse 

som syfte) och de tre följande (Jämföra och värdera, Jämföra med felsvar och Jämföra 

för att avgöra rimlighet) är skillnaden huruvida en värdering (Lithner et al., 2010) eller 

ifrågasättande sker som tillhör den analytiska aspekten (Säfström, 2013) av 

resonemangen.  

6.1.5 Uppfattningen - Resonemang genom olika typer av uppgifter (HUR) 

Uppfattningen Resonemang genom olika typer av uppgifter kan sägas vara en hur-
aspekt (Uljens, 1989), det vill säga HUR undervisning går till som ger elever möjlighet 
att resonera. Aspekterna i uppfattningen är Utmanande uppgifter ger resonemang samt 
Öppna uppgifter ger resonemang. Tabell 4 visar en översikt av analysen av aspekterna i 
uppfattningen Resonemang genom olika typer av uppgifter. 

 
Tabell 4. Analys av aspekterna i uppfattningen Resonemang genom olika typer av uppgifter 

    Lithner et al. (2010)  Säfström (2013) 
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Resonemang genom olika typer 

av uppgifter 

Utmanande uppgifter ger 

resonemang 
 x x x      x   

Öppna uppgifter ger 

resonemang 
  x x x      x   

 
Utmanande uppgifter ger resonemang 

De resonemang som beskrivs i den här första aspekten i uppfattningen Resonemang 

genom olika typer av uppgifter är av kreativ karaktär, om uppgifterna utmanar. Lärarnas 

uttalande om att ett prövande kan vara ett tillvägagångssätt kan relateras till Lithner et 

al. (2010) som skriver att uppgiftslösaren kommer med, för denne, nya argument, vilket 

ett prövande indikerar. Resonemangen är av kreativ karaktär det vill säga att då ett för 

uppgiftslösaren nytt resonemang skapas. Uppfattningen kan innebära en tolkning och att 

göra och använda resonemang och är en del av den produktiva aspekten av 

analysguiden (Säfström, 2013). Några uttalanden beskriver att utifrån en idé byggs nästa 

idé vilket också tillhör en produktiv aspekt (a.a.). 

Öppna uppgifter ger resonemang 

Uttalanden inom den här aspekten handlar om uppgifter med flera olika lösningar, 

uppgifter som då har en öppen karaktär, med syftet att resonemangen handlar om att 

skapa förståelse för varför de olika lösningarna fungerar. Aspekten i sig kan inte 

relateras till varken Lithner et al. (21010) eller Säfström (2013). Dock, kan aspekten 

kopplas till aspekten Jämföra med förståelse som syfte, som analyserades i avsnitt 6.1.3 

Aspekten Öppna uppgifter ger resonemang som analyserats vara HUR, kan därmed via 

aspekten Jämföra med förståelse som syfte (som tillhörde VAD) relateras till samma 

delar, det vill säga tolkande av olika resonemang, som i sin tur ska generera ett nytt 

resonemang, som enligt Lithners et al. (2010) skulle tillhöra det kreativa och innebära 

att göra och använda, samt hör till den produktiva aspekten av Säfström (2013) då nya 

resonemang presenteras. 
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6.1.6 Skillnader mellan aspekter i uppfattningen ”Resonemang genom olika typer 
av uppgifter” 

Skillnaden mellan de två aspekterna går att hitta i karaktären av typen av uppgift, där 

den första aspekten, Utmanande uppgifter ger resonemang, poängterar att uppgifterna 

ska vara just utmanade. Ett annat uttryck skulle möjligen kunnat vara uppgifter av 

problemlösningskaraktär, där uppgiftslösaren inte på förhand har en given strategi. Den 

andra aspekten, Öppna uppgifter ger resonemang, beskrivs som uppgifter som har 

många olika lösningsmöjligheter, vilka inte behöver vara utmanande. 

6.1.7  Uppfattningen - Resonemang kommuniceras (HUR) 

Uppfattningen Resonemang kommuniceras kan sägas vara en hur-aspekt (Uljens, 1989), 
det vill säga HUR undervisning går till som ger elever möjlighet att resonera. 
Aspekterna i uppfattningen är Resonemang behöver mottagare, Mottagare och sändare 
konstruerar gemensamma resonemang respektive Mediering av resonemang. Tabell 5 
visar en översikt av analysen av aspekterna i uppfattningen Resonemang kommuniceras. 

 
Tabell 5. Analys av aspekterna i uppfattningen Resonemang kommuniceras 

    Lithner et al. (2010)  Säfström (2013) 
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Resonemangen 

kommuniceras 

Resonemang behöver mottagare x x x x      x   

Mottagare och sändare konstruerar 

gemensamma resonemang 
  x x x      x   

Mediering av resonemang                

 
Resonemang behöver mottagare 

Uttalandena i den första aspekten innebär att resonemangen gärna kan ha mottagare för 

att kunna resonera vidare tillsammans med utgångspunkt i en lösning. Aspekten i sig 

kan inte relateras direkt till varken Lithner et al. (2010) eller Säfström (2013). Istället 

kan aspekten kopplas till i uppfattningen Resonemang som motivering och argument 

som analyserades i avsnitt 6.1.1. Aspekten Resonemang behöver mottagare som 

analyserats vara HUR, kan därmed via uppfattningen Resonemang som motivering och 

argument (som tillhörde VAD) relateras till samma delar, det vill säga till Lithners et al. 

(2010) tolka och använda både ett imitativt och kreativt resonemang samt till den 

produktiva aspekten av Säfströms (2013) analysguide. 

Mottagare och sändare konstruerar gemensamma resonemang 

I den andra aspekten i uppfattningen Resonemangen kommuniceras lyfts fram att 

deltagare bygger vidare på varandras idéer vilket hör till den produktiva aspekten av 

Säfströms (2013) analysguide. Genom att bygga vidare på ett resonemang kan ett nytt 

resonemang föras av den som tar vid, tolkas och används ett kreativt resonemang 

(Lithner et al., 2010) skapas. 
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Mediering av resonemang 

I den tredje aspekten i uppfattningen Resonemangen kommuniceras beskrivs 

medieringen av resonemang, som mer handlar om kommunikation än resonemang. 

HUR (Uljens, 1989) fokuseras, det vill säga hur resonemang blir möjliga genom att 

uttryckas muntligt, skriftligt och med olika representationsformer. Dock, om den tredje 

aspekten av uppfattningen Resonemangen kommuniceras analyseras som 

kommunikation istället skulle det innebära att information formuleras eller konstrueras 

(Lithner et al., 2010). Kommunikationen beskrivs som förmedling av en redan 

bestående mening, vilket tillhör en imitativ användning av kommunikation enligt 

Säfström (2013). 

6.1.8 Skillnader mellan aspekter i uppfattningen ”Resonemangen kommuniceras” 

I uppfattningen Resonemangen kommuniceras består skillnaderna mellan aspekterna i 

hur man anser att resonemang kommuniceras. Den första aspekten Resonemang behöver 

mottagare uttrycker att meningsfullhet kan skapas genom att resonemanget har en 

mottagare och signalerar en förmedlande funktion av resonemang. Den andra aspekten 

beskriver att mottagaren och sändaren tillsammans konstruerar resonemang, såsom 

Säfström (2013) beskriver en produktiv aspekt av resonemang. Den tredje aspekten 

fokuserar hur resonemangen medieras i kommunikationen, med olika 

representationsformer, skriftligt eller muntligt, men fortfarande som en förmedling av 

resonemang. 

6.2 Matematiklärares beskrivningar av undervisning i matematik som 
ger elever möjlighet att kommunicera med fokus på algebra 
Här framkommer två olika uppfattningar som var och en består av fyra respektive tre 

aspekter.  

 
6.2.1 Uppfattningen - Att kommunicera med representationsformer (VAD) 

Uppfattningen Att kommunicera med representationsformer kan sägas uttrycka VAD 
(Uljens, 1989) som står för vad lärare menar med kommunikation. Aspekterna i 
uppfattningen är Valfria representationsformer, Från konkret till abstrakt, Från 
abstrakt till konkret samt Algebraiska uttryck. Tabell 6 visar en översikt av analysen av 
aspekterna i uppfattningen Att kommunicera med representationsformer. 

 
Tabell 6. Analys av aspekterna i uppfattningen Att kommunicera med representationsformer 

    Lithner et al. (2010)  Säfström (2013) 
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Att kommunicera med 
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Valfria representations-
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   x    x   x   

Från konkret till abstrakt x  x    x   x   

Från abstrakt till konkret x  x    x x x   

Algebraiska uttryck x  x x  x   x x 
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Valfria representationsformer  

Fokus i den första aspekten i uppfattningen Att kommunicera med 

representationsformer är att göra och använda som enligt Lithner et al. (2010) innebär 

att olika matematiska uttryck används i skriftlig, muntlig och visuell form. I Säfströms 

(2013) analysguide kan den produktiva aspekten relateras till just med tanke på att olika 

former för kommunikation används. Ingenting i uttalandena tyder på annat än att 

kommunikationen är av imitativ karaktär, då de liksom Säfström (2013) menar 

förmedlar en mening. 
 

Från konkret till abstrakt 

Den andra aspekten i uppfattningen Att kommunicera med representationsformer kan 

relateras till Lithners et al. (2010) tolka, göra och använda information, genom att 

informationen från en konkret representationsform tolkas och en ny form av den 

konstrueras i en annan representationsform. Beskrivningarna av lärarna uttrycker inget 

annat än en enröstskommunikation, vilket Säfström (2013) ser som en imitativ 

användning av kommunikationen som förmedlar en mening i den produktiva aspekten. 

 
Från abstrakt till konkret 

I den tredje aspekten i uppfattningen Att kommunicera med representationsformer 

tolkas (Lithner et al., 2010) information i en abstrakt representationsform och används 

(Lithner et al., 2010) i en annan, konkret representationsform. Beskrivningarna av 

lärarna uttrycker att detta kan ske tillsammans, vilket Säfström (2013) kallar för 

konstruktiv kommunikation, där en gemensam mening av det matematiska innehållet 

skapas och tillhör den produktiva aspekten. 

 
Algebraiska uttryck 

I den fjärde aspekten i uppfattningen Att kommunicera med representationsformer 

uttrycker lärarna i sina beskrivningar att det matematiska innehållet representeras med 

algebraiska uttryck och ekvationer, vilket innebär att det enligt Lithner et al. (2010) 

tolkas och används och dessutom värderas då representationsformen anses vara 

kvalitativt bättre och. Då användningen av algebraiska uttryck eller ekvationer värderas 

högre, tillhör kommunikationen därför Säfströms (2013) analytiska aspekt. 

Beskrivningarna av lärarna uttrycker en enröstskommunikation, vilket Säfström (2013) 

ser som en imitativ användning av kommunikationen som förmedlar en mening i den 

produktiva aspekten. 

 
6.2.2 Skillnader mellan aspekter i uppfattningen ”Att kommunicera med 
representationsformer” 

Av de fyra aspekterna inom uppfattningen Att kommunicera med representationsformer 

finns den stora skillnaden mellan de två första (Valfria representationsformer och Från 

konkret till abstrakt) och den tredje (Från abstrakt till konkret) på så vis att 

kommunikationen beskrivs ske i en dialog där deltagarna gemensamt konstruerar en 

mening av det algebraiska innehållet. Mellan den tredje aspekten (Från abstrakt till 

konkret)och den fjärde (Algebraiska uttryck) består skillnaderna i att algebraiska uttryck 

som kommunikation värderas och beskrivs som kvalitativt bättre. 

 
6.2.3 Uppfattningen - Mottagare och sändare i kommunikationen (HUR) 

Uppfattningen Mottagare och sändare i kommunikationen kan sägas vara en hur-aspekt 
(Uljens, 1989), det vill säga HUR undervisning går till som ger elever möjlighet att 
kommunicera. Aspekterna i uppfattningen är Kommunikation som sändare, för att 
förklara, En mottagande roll i kommunikationen, för att förstå samt Kommunikation har 
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både en sändare och en mottagare. Tabell 7 visar en översikt av analysen av aspekterna 
i uppfattningen Mottagare och sändare i kommunikationen. 

 
Tabell 7. Analys av aspekterna i uppfattningen Mottagare och sändare i kommunikationen 

    Lithner et al. (2010)  Säfström (2013) 

Matematiklärares beskrivningar av undervisning i 

matematik som ger elever möjligheter att 

kommunicera med fokus på algebra 
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t Uppfattning Aspekter 

Mottagare och sändare i 

kommunikationen 

Kommunikation som 

sändare, för att förklara 
   x    x   x   

En mottagande roll i 

kommunikationen, för att 

förstå 

 x      x   x   

Kommunikation har både 

en sändare och en 

mottagare 

 x  x    x x x   

 
Kommunikation som sändare, för att förklara 

I den första aspekten i uppfattningen Mottagare och sändare i kommunikationen 

används (Lithner et al., 2010) kommunikation genom att information formuleras för att 

förklara den för någon. Enligt Säfström (2013) ses det som imitativ användning av 

kommunikation då en redan bestående mening förmedlas och tillhör därmed den 

produktiva aspekten. 

 
En mottagande roll i kommunikationen, för att förstå 

Den andra aspekten i uppfattningen Mottagare och sändare i kommunikationen lyfter 

fram det som Lithner et al. (2010) kallar tolka, skrivna, muntliga eller visuella 

matematiska utsagor, i den här fallet mönster eller ekvationer där uppgiften eller en 

annan person är sändaren. Enligt Säfström (2013) ses det som imitativ användning av 

kommunikation då en redan bestående mening förmedlas och tillhör därmed den 

produktiva aspekten. 

 
Kommunikation har både en sändare och en mottagare 

Den tredje aspekten i uppfattningen Mottagare och sändare i kommunikationen kan 

relateras till Lithners et al. (2010) tolka och använda som motsvarar sändarens och 

mottagarens roller. Lärarnas beskrivningar tar så gott som uteslutande upp att 

kommunikationen förmedlar ett innehåll, något uttalande kan möjligen tolkas att handla 

om att gemensamt konstruera en mening. Enligt Säfström (2013) ses en redan bestående 

mening som förmedlas som imitativ användning av kommunikation och tillhör den 

produktiva aspekten.  

 
6.2.4 Skillnader mellan aspekter i uppfattningen ”Mottagare och sändare i 
kommunikationen” 

I uppfattningen Mottagare och sändare i kommunikationen finns tre aspekter, där en 

skillnad finns mellan de två första (Kommunikation som sändare, för att förklara, En 

mottagande roll i kommunikationen, för att förstå) och den tredje (Kommunikation har 

både en sändare och en mottagare) som består i beskrivningen av deltagarnas roller i 

kommunikationen. Till skillnad från de två första skrivs i den tredje aspekten en 
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konstruktiv kommunikation (Säfström, 2013) fram som innebär att deltagarna är 

medkonstruktörer av kommunikationen. 

 

6.3 Matematiklärares beskrivningar av vad som påverkar undervisning 
i matematik som ger elever möjlighet att resonera och kommunicera 
med fokus på algebra 
Analysen har lett till identifiering av varför-uttryck som egentligen inte utgör fokus i en 

analys med fenomenografisk ansats. Innebörden av uppfattningarna som beskrivs av 

lärarna kan ses vara förutsättningar för att resonemang och kommunikation ska komma 

till stånd. Varför skulle här kunna stå för ett resultat av varför lärarnas uppfattningar 

uttrycks som de gör och betecknas här som ett kompletterande VARFÖR till Uljens 

(1989) VAD och HUR. Fem olika uppfattningar framkommer med mellan en och två 

olika aspekter, som alla betecknas som VARFÖR. 

 
6.3.1 Uppfattningen - Ett gott klassrumsklimat (VARFÖR) 

Två aspekter identifierades i uppfattningen Ett gott klassrumsklimat: Tillåtande klimat 

och Tydliga mål ger tillåtande klimat. 

 
Tillåtande klimat och Tydliga mål ger tillåtande klimat 

Den första och andra aspekten i uppfattningen Ett gott klassrumsklimat kan direkt 

relateras till lärarnas uppfattning Resonemang som ett jämförande och aspekten Jämföra 

med felsvar, som båda betecknas som VAD. Men, de skulle också kunna vara en 

förutsättning för alla tillfällen som innebär att elever konstruerar (Säfström, 2013) 

kommunikation eller uttrycker kreativa resonemang (Lithner et al., 2010), vilket innebär 

att något nytt för uppgiftslösaren uttrycks som inte prövats förut och som andra 

deltagare i kommunikationen får ta del av. För att skapa möjligheter att resonera utifrån 

ett felsvar eller kanske också resonera och kommunicera i allmänhet finns det behov av 

ett tillåtande klimat. 

 
6.3.2 Uppfattningen - Klassrumsorganisationen (VARFÖR) 

Två aspekter identifierades i uppfattningen Klassrumsorganisationen: Organiserad 

arbetsform samt Tillräckligt med tid. 

 
Organiserad arbetsform och Tillräckligt med tid 

Båda aspekterna i uppfattningen Klassrumsorganisationen tar upp VARFÖR lärarnas 

uppfattningar uttrycks som de gör. Tillräckligt med tid kan närmast relateras till de 

uppfattningar som innebär att ett kreativt resonemang som enligt Lithner et al. (2010) 

ska föras av uppgiftslösaren där valet av strategi är medvetet och motiveras med 

argument som bygger på relevanta matematiska kunskaper. Om kommunikationen ska 

ge möjlighet att konstruera en delad mening (Säfström, 2013) behöver arbetsformen 

vara organiserad för att ge förutsättningar för detta. 
 

6.3.3 Uppfattningen - Styrande läromedel (VARFÖR) 

Uppfattningen Styrande läromedel kan vara ett uttryck för VARFÖR, egentligen 

kopplat till att alla uppfattningar om resonemang och kommunikation. Beroende på hur 

ett läromedel ser ut och hur det används ger det olika förutsättningar för resonemang 

och kommunikation. Möjligen kan uppfattningen Styrande läromedel närmaste relateras 

till uppfattningen Resonemang genom olika typer av uppgifter, som analyserades i 

avsnitt 6.1.5. Där beskrev lärarna att resonemang skapas genom utmanande uppgifter, 
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vilket i sin tur kopplades till den produktiva aspekten (Säfström, 2013) och kreativa 

resonemang (Lithner et al, 2010). 

 
6.3.4 Uppfattningen - Att utgå ifrån elevernas kunskap (VARFÖR) 

Uppfattningen Att utgå ifrån elevernas kunskap kan ses som ett uttryck för VARFÖR 

kopplat till uppfattningen Mottagare och sändare i kommunikationen, som betecknades 

HUR. Här kan sändaren tänkas vara läraren och den av läraren valda uppgiften eller 

aktiviteten som ska förklara, och eleven blir då mottagaren som är tänkt att förstå. 

Uppfattningen Mottagare och sändare i kommunikationen är relaterad till Lithners et al. 

(2010) tolka och använda kommunikation samt Säfströms (2013) imitativ och 

konstruktiv kommunikation i den produktiva aspekten. 

 
6.3.5 Uppfattningen - Relationen mellan att resonera och kommunicera 
(VARFÖR) 

Två aspekter identifierades i uppfattningen Relationen mellan att resonera och 

kommunicera: Svårt att särskilja resonemang och kommunikation samt Det finns 

skillnader mellan resonemang och kommunikation. 

 
Svårt att särskilja resonemang och kommunikation och Det finns skillnader mellan 
resonemang och kommunikation 

Den första och andra aspekten i uppfattningen Relationen mellan att resonera och 

kommunicera skulle kunna ses som ett uttryck för VARFÖR lärarnas uppfattningar 

uttrycks som de gör, gällande både om vad resonemang och kommunikation innebär 

och hur en undervisning går till som ger elever möjlighet att resonera och kommunicera. 

Oavsett om lärare har svårt eller inte att uttrycka skillnader mellan att resonera och 

kommunicera bör det påverka och avgöra hur undervisning gällande dessa förmågor går 

till. 

 
6.3.6 Skillnader inom och mellan uppfattningar om vad som påverkar 
undervisning i matematik som ger elever möjlighet att resonera och kommunicera 
med fokus på algebra 

Alla uppfattningar som utgör det tredje utfallsrummet uttrycker vad som påverkar 

undervisning i matematik som ger elever möjlighet att resonera och kommunicera, kan 

ses som ett svar på VARFÖR uppfattningar i de två andra utfallrummen formuleras som 

de gör. De två tidigare utfallsrummen om uppfattningar uttrycker VAD resonemang och 

kommunikation kan vara samt uppfattningar om HUR undervisning kan gå till som ger 

elever möjlighet att resonera och kommunicera.  

 

I uppfattningen Ett gott klassrumsklimat finns två aspekter, Tillåtande klimat och 

Tydliga mål ger tillåtande klimat, där skillnaden kan sägas vara att den senare aspekten 

uttrycker ett sätt att skapa ett tillåtande klassrumsklimat. Om lärarna gör syftet med 

uppgiften tydligt genererar det ett gott klimat som i sin tur ger möjlighet till resonemang 

och kommunikation. Skillnaden mellan aspekterna Organiserad arbetsform och 

Tillräckligt med tid i uppfattningen Klassrumsorganisation är just fokus på att ge 

eleverna tillräckligt med tid för att resonemang och kommunikation ska bli möjliga. 

Ytterligare en uppfattning är Styrande läromedel, där brist på tid och otrygghet med 

matematiken beskrivs som orsaker till att läromedlet får styra. Uppfattningen Att utgå 

ifrån elevernas kunskap uttrycker vikten av att välja och anpassa uppgifter och 

aktiviteter utifrån det man vet om elevernas kunnande. I uppfattningen Relationen 

mellan att resonera och kommunicera finns två aspekter, Svårt att särskilja resonemang 

och kommunikation samt Det finns skillnader mellan resonemang och kommunikation. 
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Båda aspekterna beskriver att det finns skillnader mellan att resonera och kommunicera, 

men det som skiljer är huruvida lärarna kan uttrycka det. 
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7 Diskussion 
Det överordnande syftet med studien är att skapa en större förståelse för hur lärare 

uppfattar förmåga att resonera och kommunicera med fokus på algebra och vad det är 

som kännetecknar dessa förmågor. I det här kapitlet diskuteras lärarnas uttryckta skilda 

uppfattningar, vad de innebär och hur de kan förstås i förhållande till 

litteraturbakgrunden, tidigare forskning och mina teoretiska perspektiv. Sist formulerar 

jag några tankar om fortsatt forskning i ämnet. 

 

7.1 Lärares uppfattningar av resonemang med fokus på algebra 
Resultaten visar att de grundskollärare, vilka alla undervisar i matematik, som deltog i 

studien, uttrycker uppfattningar både av vad resonemang innebär och hur undervisning 

ska ske som ger möjlighet till resonemang. Två stycken kvalitativt skilda kategorier av 

uppfattningar av vad resonemang innebär och två stycken kvalitativt skilda kategorier 

av uppfattningar av hur undervisning kan ske som ger möjlighet till resonemang kunde 

formuleras. 

 

En uppfattning som framkom gällande innebörden av resonemang, det vill säga vad 

resonemang är, var: Motiveringar eller argument som resonemang. Vissa uttalanden 

stod för en imitativ karaktär på resonemang som, enligt Lithner et al. (2010) är lämplig 

vid rutinuppgifter. Andra uttalanden uttryckte dessutom, som utgjorde skillnaden i den 

uppfattningens aspekter, att resonemang i form av motivering eller argument 

underbyggs av relevanta matematiska kunskaper, vilket enligt Lithner et al. (2010) är ett 

kännetecken på ett kreativt resonemang. En annan uppfattning av innebörden av 

resonemang är att det handlar om ett jämförande mellan lösningar. Jämförandet sker 

med olika syften såsom att hitta många olika lösningar, förstå olika lösningar eller 

varför en lösning är bättre. En skillnad mellan uppfattningens aspekter är just huruvida 

en värdering eller ett ifrågasättande sker, som tillhör den analytiska aspekten av 

resonemang, enligt (Säfström, 2013) och liknar Akkus och Hands (2011) studie som 

undersökte en metod för matematiska resonemang som också använde jämförande. 

Eleverna uppmanades i den studien att jämföra sina lösningar med klasskamraters just 

för att komma åt matematiska resonemang. Ett jämförande ligger nära att göra en 

värdering av till exempel rimligheten, som kommentarmaterial till kunskapskraven i 

matematik, del 2 också lyfter (Skolverket, 2013). 

 

Ytterligare ett resultat var uppfattningar av hur undervisning ska ske som ger möjlighet 

till resonemang. En uppfattning som framkom var att det sker genom olika typer av 

uppgifter. En skillnad mellan uppfattningens aspekter är att det sker genom utmanande 

uppgifter, såsom uppgifter av problemlösningskaraktär, eller genom öppna uppgifter 

som har många olika lösningsmöjligheter. Problemlösningsaktiviteter ger möjlighet att 

komma åt flera matematiska förmågor, bland annat matematiska resonemang 

(Skolverket, 2011) och vissa av de artiklar som redogjorts för i ”Litteraturbakgrunden” 

har problemlösning som utgångspunkt eller kontext för studierna (Akkus & Hand, 2011; 

Kalman, 2008; Mueller, Yankelewitz & Maher, 2014). En andra uppfattning av hur 

undervisning ska ske för att ge möjlighet till resonemang är att de på något sätt ska 

kommuniceras. Mueller, Yankelewitz och Mahers (2014) studie identifierade olika typer 

av handlingar av lärarna, som hade olika syften. En av typerna gick ut på att göra 

elevers motiveringar kända för andra elever. Eleverna kunde bygga på och fortsätta 

varandras motiveringar. Resultat i den här studien visar en skillnad som fanns mellan 

aspekterna i uppfattning om att resonemang kommuniceras, som liknar lärarhandlingen 

Mueller, Yankelewitz och Maher (2014) beskriver, nämligen att resonemangen 
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konstrueras mellan deltagarna gemensamt. Samma förhållningssätt, att deltagare 

gemensamt konstruerar resonemang har Akkus och Hand (2011) som undersökt en 

metod för matematiska resonemang, där elever uppmuntras att förhandla om meningar, 

det vill säga skapa gemensam förståelse, i dialog med andra men också med sig själv. 

Lgr11 (Skolverket, 2015) har skrivningar om förmågan att resonera som betonar olika 

roller, som skapare och tolkare: ”att föra och följa matematiska resonemang” (s.48). 

Skapare, som innebär att använda argument kring lösningars och resultats rimlighet, 

förklara en lösning med logiska följder, använda empiriska fakta såsom figurer, 

beräkningar eller systematiska tabeller, vilka rimmar väl med Lithners et al. (2010) göra 

och använda resonemang. Att tolka resonemang, enligt Lithner et al. liknar det sätt 

Kommentarmaterial för kursplanen i matematik (Skolverket, 2011) beskriver 

innebörden av att följa resonemang, det vill säga att tolka andras eller egna argument 

och bemöta argument.  

 

Sammanfattningsvis kan skillnaderna mellan aspekterna i uppfattningarna av 

resonemang innebära att genomförandet av undervisningen med fokus på algebra ger 

skilda möjligheter att resonera utifrån utmanande uppgifter, att resonemang gemensamt 

konstrueras, att resonemangen underbyggs av relevanta matematiska kunskaper och att 

resonemangen värderas.  

 

7.2 Lärares uppfattningar av kommunikation med fokus på algebra 
Studien visar också resultatet att grundskollärarna som deltog i studien uttrycker 

uppfattningar av vad kommunikation innebär och hur undervisning ska ske som ger 

möjlighet till kommunikation. Två stycken kvalitativt skilda kategorier av 

uppfattningar, den ena av vad kommunikation innebär och den andra av hur 

undervisning ska ske som ger möjlighet till kommunikation, kunde formuleras.  

 

En innebörd i uppfattningen av vad kommunikation är, är representationsformer. 

Exempel på representationsformer som nämns är matematiska symboler, bilder, ord, 

manipulativt/konkret material. Det stämmer väl överens med hur kommentarmaterialet 

till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011) framställer matematisk kommunikation: 

att det sker med hjälp av olika uttrycksformer såsom tal, klossar, formler, tabell eller 

graf. Popov och Ödmark (2013) skriver om matematisk kommunikation med hjälp av 

olika redskap, såsom skriva, tala och använda olika uttrycksformer för att kommunicera 

matematiska begrepp, procedurer och argument. Redskapen används i både riktningen 

att förstå och att göra sig förstådd. Något syfte med användandet av uttrycksformer 

framkommer dock inte i den här studien, där själva användandet beskrevs i termer av att 

ha ett egenvärde.  

 

En skillnad mellan aspekterna i uppfattningen är att de som deltar i kommunikationen 

gemensamt konstruerar en mening av det algebraiska innehållet, en produktiv aspekt av 

kommunikation, enligt Säfström (2013). Det handlar alltså inte bara om ett 

förmedlande, utan liknar mer ett deltagandeperspektiv (Skott et al, 2010), det vill säga 

att med språket som stöd, gemensamt i kommunikationen skapa en gemensam mening. 

Även Popov och Ödmark (2013) lyfter sociokulturell kontext som en del av 

kommunikationen i ett matematikklassrum. De menar att kommunikation sker i ett 

sammanhang, språkligt och kulturellt, som spelar roll för ett meningsfullt lärande. 

Ytterligare en skillnad mellan aspekterna i uppfattningen kommunikation är 

representationsformer är att algebraiska uttryck värderas högre, vilket enligt Säfström 

(2013) tillhör en analytisk aspekt av kommunikation som avser just kvaliteten.  

Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011) betonar på ett 
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liknande sätt att undervisningen ska ge möjlighet för eleverna att utveckla ett allt mer 

precist språk för förmågan att kommunicera med och om matematik, där ett algebraiskt 

sätt att kommunicera kan ses som ett precist sätt. Utifrån att elever ofta har svårt för 

algebra handlade Capaldis (2014) studie om hur undersökande arbetssätt kan utveckla 

kommunikativa färdigheter genom diskussioner, att förklara sitt arbete och ifrågasätta 

andras tankar, för en djupare förståelse av algebra.  

 

Kalman (2008) skriver om ett arbetssätt som innebär att först sätta ord på händelser som 

sedan översätts till algebraiska lösningar, vilket han såg utvecklar elevers matematiska 

tänkande. Eleverna blir aktiva lärande som bäddar för de algebraiska resonemang som 

de kommer att möta senare. Här kan ses en riktning, i vilken ordning 

representationsformer används, i termer av att gå från konkret till abstrakt. Den 

riktningen stämmer med en aspekt i den här studiens uppfattning om kommunikation 

som representationsform. Men trots att en annan aspekt i samma uppfattning uttryckte 

generella, algebraiska uttryck som en representationsform, fanns inget uttalande i den 

här studien som liknar det tillvägagångssätt som beskrivs av Adolfsson et al. (2013) om 

hur uppgifter kan utformas för att utveckla pre-algebraiskt tänkande av algebraiskt 

karaktär direkt, utan att gå vägen via att laborera med aritmetiska aktiviteter med samma 

syfte. Däremot fanns aspekten att ordningen på representationsformerna kan gå från 

abstrakt till konkret, vars syfte uttrycktes vara att algebra skulle bli mer begripligt. Det 

skiljer sig mot Norton och Irvings (2007) studie på så vis att i den fick eleverna 

fördjupad förståelse för algebra genom att gå från en konkret och visuell 

representationsform till en abstrakt. 

 

Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011) skriver att 

kommunicera innebär både en sändande och en mottagande roll, att lyssna till och ta del 

av andras förklaringar och argument och att förstå det matematiska innehållet. 

Ytterligare ett resultat i den här studien var hur undervisning ska ske som ger möjlighet 

till kommunikation. Där framkom uppfattningen att kommunikation sker med både 

sändare och mottagare som deltagare. En skillnad mellan aspekterna i uppfattningen är 

huruvida deltagarna gemensamt konstruerar mening i kommunikationen. Akkus och 

Hands (2011) lyfte i sin studie fram vikten av att ge elever fler möjligheter till att 

diskutera lösningsmetoder mellan elever samt med läraren, för att säkerställa en rik 

dialog.  

 

Sammanfattningsvis kan skillnaderna mellan aspekterna i uppfattningarna av 

kommunikation innebära att genomförandet av undervisningen med fokus på algebra 

ger skilda möjligheter att använda algebraiska uttryck och att gemensamt med andra 

konstruera gemensam mening av det algebraiska innehållet. 

 

7.3 Lärares uppfattningar av vad som påverkar kommunikation och 
resonemang med fokus på algebra 
Alla fem kvalitativt skilda kategorier av uppfattningar som utgör det tredje 

utfallsrummet uttrycker vad som påverkar undervisning i matematik som ger elever 

möjlighet att resonera och kommunicera och kan ses som ett svar på VARFÖR 

uppfattningar i de två andra utfallrummen formuleras som de gör. Innebörden av 

uppfattningarna som beskrivs av lärarna kan ses vara förutsättningar för att resonemang 

och kommunikation ska komma till stånd. De två tidigare utfallsrummen av 

uppfattningar uttrycker VAD resonemang och kommunikation kan vara samt 

uppfattningar av HUR undervisning kan gå till som ger elever möjlighet att resonera 
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och kommunicera. Varför-uttryck utgör egentligen inte fokus i en analys med 

fenomenografisk ansats, men utgjorde ett tydligt utfallsrum i analysen.  

 

En uppfattning som uttrycker vad som påverkar undervisning i matematik som ger 

elever möjlighet att resonera och kommunicera handlar om ett gott klassrumsklimat. En 

skillnad mellan aspekterna i uppfattningen är att tydliga mål kan skapa ett tillåtande 

klassrumsklimat. Om lärarna gör syftet med uppgifter tydligt genererar det ett gott 

klimat som i sin tur ger möjlighet till resonemang. Uppfattningen kan relateras till hur 

sociomatematiska normer (Yackel & Cobb, 1996) förhandlas fram mellan lärare och 

elever när de etableras. Artikelförfattarna poängterar dock att de sociomatematiska 

normerna kan förändras och modifieras av klassrummets deltagare i interaktioner och 

att lärarens uppfattningar om matematikundervisning har en betydande roll där. I den 

här studien kan paralleller dras till aspekten i uppfattningen om tydliga mål, vars 

formuleringar och innebörd både elever och lärare behöver förhandla om, om de ska 

leda till en trygg miljö där felsvar är välkomna och ses som en tillgång och möjlighet att 

utgå ifrån i resonemang. Även Olteanu (2014) lyfter att ett tryggt och tillåtande klimat 

där elever kan uttrycka sina tankar, vågar pröva olika idéer, även om de inte är helt 

säkra på att tankarna är matematiskt korrekta kan utvecklas genom muntlig 

kommunikation. 

 

Ytterligare en uppfattning av vad som påverkar att undervisning ger möjligheter till 

resonemang och kommunikation är klassrumsorganisation. En skillnad mellan 

aspekterna i uppfattningen är att ge eleverna tillräckligt med tid för att resonemang och 

kommunikation ska bli möjliga, vilket också Björklund Boistrup (2010) fann 

betydelsefullt. Tillräckligt med tid eller sekvenser av tystnad har betydelse för möjlighet 

för elever att utveckla och visa matematiska resonemang. Men troligen finns också det 

omvända förhållandet, enligt Björklund Boistrup (2010). En positiv spiral skapas då ett 

fokus på förmågorna resonemang och kommunikation skapar längre sekvenser av tid till 

att resonemang ska bli möjliga och så vidare. 

 

En annan uppfattning av vad som påverkar undervisning som ger möjlighet till 

resonemang och kommunikation är styrande läromedel. Läromedels brister att utveckla 

kreativa resonemang (Jäder, 2015) kan relateras till uppfattningen i den här studien, 

såtillvida att brist på tid och otrygghet med matematiken beskrivs som orsaker till att 

läromedlet får styra. Lärarna uttrycker att de vill komplettera läroboken då de anser att 

den inte ger möjlighet att utveckla någon djupare förmåga att resonera. Samma sak 

konstaterar Jäder (2015), att de svenska läromedlen inte i någon större utsträckning ger 

möjlighet till kreativa resonemang. 

 

En sista uppfattning av vad som påverkar undervisning som ger möjlighet till 

resonemang och kommunikation handlar om relationen mellan att resonera och 

kommunicera. Aspekterna i uppfattningen beskriver att det finns skillnader mellan att 

resonera och kommunicera, men det som skiljer aspekterna åt är huruvida lärarna kan 

uttrycka det. Den här studien liksom Sterner (2015) har identifierat svårigheter för lärare 

att särskilja kännetecken på förmåga att resonera och kommunicera. I studien av Sterner 

(2015) poängteras att skrivningar i Lgr 11 om matematiska resonemang och matematisk 

kommunikation inte stämmer med matematikdidaktisk forsknings sätt att skriva om 

motsvarande förmågor. Matematisk kommunikation i Lgr 11 beskrivs med ordet 

argumentera, som i matematikdidaktisk forskning närmare tillhör matematiska 

resonemang. Det är då inte konstigt att lärarna uppfattar svårigheter att särskilja att 

resonera och kommunicera. 
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Sammanfattningsvis kan skillnaderna mellan aspekterna i uppfattningarna om vad som 

påverkar undervisning som ger möjlighet till resonemang och kommunikation med 

fokus på algebra innebära att: resonemang och kommunikation kan ske om det finns 

tillräckligt med tid, om mål är tydliga som i sin tur skapar ett tillåtande klassrumsklimat 

och om lärare kan särskilja förmågan att resonera och kommunicera.  

 

7.4 Avslutande reflektioner 
Ett antal aspekter identifierades gällande uppfattningar av resonemang och 

kommunikation med fokus på algebra. Häggström (2014) skriver i sin artikel om 

begreppet möjlighet att lära, som inte bara handlar om att ha blivit undervisad ett visst 

matematiskt innehåll, det handlar också om hur innehållet hanterades i undervisningen. 

Olika matematiska innehåll kan antas behandlas på olika sätt i undervisning, det kan 

alltså vara möjligt att ett fokus på ett annat matematiskt innehåll än algebra skulle ge 

andra resultat gällande resonemang och kommunikation. 

  

Olteanu (2014) tar upp vikten av en stark relation mellan de aspekter som lärare 

planerar ta upp i sin undervisning, aspekter som de verkligen fokuserar på i 

undervisningen samt de aspekter som eleverna erfar i arbetet med det algebraiska 

innehållet. De uppfattningar lärarna i den här studien ger uttryck för skulle kunna ses 

som en del av lärarnas planering. Om en viss aspekt inte finns i en uppfattning hos 

lärare har aspekten med all sannolikhet inte heller beaktats i planeringen av 

undervisningen. De urskilda aspekterna som identifierats i den här studien gällande 

uppfattningar av resonemang och kommunikation kan alltså indikera elevers möjlighet 

att erfara vad resonemang och kommunikation innebär och med fokus på algebra.  

 

Vad lärarna beskriver att de urskiljer grundas på deras erfarenheter (Marton, 2005). 

Erfarenheterna är för mig okända förutom att de alla undervisar i matematik och har 

deltagit i Matematiklyftets algebramodul. Lärarnas olika uttryck kan tyda på att de erfar 

resonemang och kommunikation på olika sätt, vilket kan leda till att de erbjuder 

eleverna olika möjligheter till resonemang och kommunikation. De olika möjligheterna 

eleverna får, kan leda till kritiska aspekter för eleven.  

 

Olteanu och Olteanu (2013) kom fram till att lärarna i deras studie förbättrade sin egen 

matematiska kunskap om lärandeobjektet, genom att identifiera elevernas kritiska 

aspekter och strukturera dessa i ett variationsmönster. Slutsatsen som dras, att det verkar 

vara ett effektivt verktyg att skapa reflektionsprocesser för lärare, skulle möjligen också 

kunna gälla för lärare som medvetandegörs om sina egna uppfattningar om resonemang 

och kommunikation genom att använda den här studien som utgångspunkt. 

 

Studien kan förväntas bidra med ökad kunskap om skillnader i sättet att uppfatta 

resonemang och kommunikation, vilket kan vara intressant för verksamma och blivande 

matematiklärare att förhålla sig till och kan vara ett stöd för att tydligare koppla 

undervisningens genomförande med elevers utveckling av dessa förmågor. Det verkar 

finnas ett behov av att tydliggöra vilken innebörd som kan eller ska läggas i förmåga att 

resonera och förmåga att kommunicera, det visar den här studien i enlighet med Sterner 

(2015). Om lärare får möjlighet att, i kompetensutveckling eller kollegiala samtal, ta del 

av de urskiljda aspekterna i uppfattningarna som identifierats i studien kan möjligheter 

finnas att bredda och fördjupa sina egna uppfattningar om resonemang och 

kommunikation. Aspekterna i uppfattningarna som var studiens resultat gäller 
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visserligen de i studien deltagande lärarna, men kan ändå vara intressanta att förhålla sig 

till för andra lärare. 

 

7.5 Fortsatt forskning 
Hur lärare faktiskt undervisar matematik för att ge möjlighet till resonemang och 

kommunikation med fokus på algebra har inte ingått i den här studien, men skulle kunna 

vara intressant att undersöka och relatera till den här studiens resultat. En annan idé är 

att undersöka vilka uppfattningar lärare har om resonemang och kommunikation med 

fokus på något annat matematiskt innehåll. 
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev 
 

Information om deltagande i fokusgruppintervju 

Jag heter Malin Gardesten och studerar Magisterprogrammet i matematikdidaktik vid 

Linnéuniversitetet. Sista kursen på utbildningen innebär att jag ska skriva ett 

självständigt arbete, en uppsats, där jag gör en undersökning.  

 

Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur förutsättningar för processer kan 

skapas i matematikundervisning med fokus på algebra.  

 

Undersökningen genomförs med hjälp av intervjuer med grupper av lärare som brukar 

undervisa i matematik.  

 

Som ett tillfälle för intervjudeltagarna att få erfarenhetsutbyte och som en utgångspunkt 

för samtalen i gruppintervjun skulle jag vilja att alla deltagare i intervjun tar med sig 

exempel på en aktivitet eller uppgift som ger elever möjlighet att möta ett 

algebrainnehåll.  

 

Intervjuerna pågår ca 40-45 min och ljudinspelas, skrivs sedan ut i text, bearbetas och 

analyseras.     

 

Ingen obehörig får ta del av materialet. I uppsatsens rapportering av resultatet har 

intervjudeltagarna avidentifierats så att det inte går att koppla resultatet till enskilda 

individer.  

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 

motivering. 

 

Ytterligare upplysningar om undersökningen kan lämnas av mig som genomför studien: 

malin.gardesten@lnu.se eller mobil xxxx-xx xx xx. 

 

Min handledare är professor Constanta Olteanu vid Linnéuniversitetet som kan nås via 

constanta.olteanu@lnu.se  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i ovan beskrivna gruppintervju. 

 

Vänligen 

Malin Gardesten 
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Bilaga B Enkät bakgrundsinformation 

 

 

Namn:________________________________________________________________ 

 

Arbetar på (skolans namn):______________________________________________ 

 

Antal år du undervisat i matematik:_______________________________________ 

 

 

Undervisar matematik i: 

 förskoleklass 

 årskurs 1 

 årskurs 2 

 årskurs 3 

 årskurs 4 

 årskurs 5 

 årskurs 6 

 årskurs 7 

 årskurs 8 

 årskurs 9 

 

 

Om du deltar/deltagit i Matematiklyftet, kryssa i vilka moduler:  

 

 Taluppfattning och tals användning 

 Algebra 

 Geometri 

 Sannolikhet och statistik 

 Samband och förändring 

 Problemlösning 

 Matematikundervisning med IKT 

 Språk i matematik 

 Förskoleklassens matematik 

 Förskolans matematik 

 Modul för grundsärskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VII 

Bilaga C Intervjuguide 
 

Välkomna, kort info utifrån informationsbrevet. 

Tema 1: (Skriftligt fylla i enkät) Lärarens erfarenhet och utbildning  

Lämna ut, samla in enkät 

 

Tema 2: Utgå ifrån matematiskt innehåll/centralt innehåll, algebra 

Beskriv möjligheterna med lektionsaktiviteten du tagit med (som har ett 

algebrainnehåll). (Vad och Hur)  

 

Tema 3: Utgå ifrån matematiska förmågor, relaterat till algebrainnehåll 

Beskriv era tankar om hur aktiviteterna/uppgifterna kan ge elever möjlighet att utveckla 

olika matematiska förmågor?  (Hur) 

 

Beskriv era tankar om hur lektionsaktiviteten ger möjlighet till resonemang med fokus 

på algebrainnehåll. (Hur) 

Hur kan algebraundervisning se ut för att kunna bedöma elevernas resonemang, anser 

ni? (Hur) 

 

Ge förslag på hur ni tycker att ett resonemang med algebrainnehåll kan vara. (Vad) 

Vad kännetecknar ett resonemang med fokus på algebrainnehåll, tycker ni? (Vad) 

 

Beskriv era tankar om hur aktiviteterna/uppgifterna ger möjlighet till kommunicera med 

fokus på ett algebrainnehåll. (Hur) 

Hur kan algebraundervisning se ut för att kunna bedöma elevernas kommunikation, 

anser ni? (Hur) 

 

Ge förslag på hur ni tycker att kommunikation med algebrainnehåll kan se ut. (Vad) 

Vad kännetecknar kommunikation med fokus på algebrainnehåll, tycker ni? (Vad)  

 

Vilka skillnader anser ni att det är på resonemang och kommunikation med fokus på 

algebrainnehåll? (Vad) 

 

Ex på följdfrågor till Tema 3: 

Ge exempel. Förklara. Vad innebär det? 

Finns det ytterligare sätt att tänka om det? Någon annan? 

Är det någon som har en avvikande åsikt? 

 

Tema 4: Utmaningar, hinder för ovan beskrivna undervisning. 

Vilka utmaningar anser du finns i en undervisning gällande resonemang med 

algebrainnehåll?(Vad och Hur) 

Vilka utmaningar anser du finns i en undervisning gällande kommunikation med 

algebrainnehåll? (Vad och Hur) 
 

Ex på följdfrågor till Tema 4: 

Ge exempel. Förklara. Vad innebär det? 

Finns det ytterligare sätt att tänka om det? Någon annan? 

Är det någon som har en avvikande åsikt? 

 

Samla in lärarnas aktiviteter, tacka för deltagande, kort om vad som händer 

framöver med insamlad data. 


