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Sammanfattning
Svensk matematikundervisning har under lång tid kritiserats för att eleverna arbetat enskilt i
sina matematikböcker. På så sätt har eleverna inte fått möjlighet att kommunicera matematik
och därför inte kunnat utveckla sin kommunikativa förmåga. Men mycket har hänt i svensk
matematikundervisning de senaste åren, bland annat en ny läroplan och vidareutbildning
genom Matematiklyftet, vilket gör att matematikundervisningen kan se annorlunda ut idag.
Denna studies syfte är att undersöka hur lärare resonerar om betydelsen av muntlig
kommunikation i matematik och vilka arbetsformer de säger sig använda för att främja den.
Totalt har fem lärare som arbetar i årskurs F-3 intervjuats. Två av lärarna bedriver sin
undervisning helt utan matematikbok.
Resultatet visar att lärarna prioriterar interaktionen mellan eleverna. Lärarna anser det vara
viktigt att de själva använder sig av ett korrekt matematiskt språk, men har olika syn på hur
viktigt det är att eleverna gör det. Lärarna använder sig av flera kommunikationsutvecklande
metoder i sin undervisning och använder flertalet semiotiska resurser för att möta olika elevers
lärstilar.
Slutsatsen är att det inte finns några direkta skillnader mellan de lärare som använder
matematikbok och de som arbetar utan matematikbok gällande hur de resonerar kring muntlig
kommunikation och hur de beskriver sin matematikundervisning. Det skulle vara intressant att
genom vidare forskning undersöka hur lärare arbetar med muntlig kommunikation med elever
med svenska som andraspråk.

Förord
Vi är två studenter som båda brinner lite extra för matematiken i skolan, och anser att
man som lärare ska sträva efter att bedriva undervisningen på ett roligt och utvecklande
sätt där kommunikation är i fokus. När det var dags att välja ämne för examensarbete
valde vi därför att rikta in oss på den muntliga kommunikationen i
matematikundervisningen. Vårt första examensarbete var en kunskapsöversikt gällande
hur lärare kan främja den muntliga kommunikationen i matematikundervisningen. I
denna studie undersöker vi hur några svenska lärare beskriver att de arbetar med
muntlig kommunikation i sin matematikundervisning. I studien deltar både lärare som
använder matematikbok i sin undervisning och lärare som har en undervisning helt utan
matematikbok.
I skrivandet av arbetet har vi suttit den allra största delen tillsammans. Även om vi har
skrivit olika delar i arbetet har vi hela tiden diskuterat och hjälpts åt med formuleringar.
Därför har vi båda varit inblandade i alla delar och ingen del kan sägas vara skriven av
endast en av oss.
Vi vill rikta ett tack till våra handledare Åsa Bengtsson och Ingrid Svetoft som gett oss
värdefull feedback som fört arbetet framåt. Vi vill även tacka vår handledningsgrupp
som tagit sig tid att ge oss respons, bidragit med nya tankar och insikter och varit ett
allmänt stöd i processen. Slutligen går det sista tacket till oss själva för ett gott
samarbete och många goa skratt längs vägen.
Så var vi då här. Den punkten vi visste vi skulle nå, som en gång kändes väldigt avlägsen
men som sakta men säkert smugit sig närmare och som nu står för dörren… examen.
Med detta arbete säger vi hej då till studenttiden, hej då till tentaångest, hej då till APAguiden och hej då till en av de mest lärorika perioderna i våra liv. Vi tar med oss så
mycket från de här fyra åren som vi nu äntligen ska få sätta i verket ute i verksamheten.
Vi är nervösa, förväntansfulla, skräckfyllda och så himla taggade och redo!
Nu tar vi vårt sista sommarlov… eller vänta… nej, just det, vi blir ju lärare! Som ni
kommer se om ni läser vidare så fick Per Gessle inleda vårt arbete och då kan han ju
också få avsluta det. Så vi tar hans råd; vi tar vårt spö och går och fiskar och tar en tyst
minut.

Ulrika och Anna
1 juni 2017
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1. Inledning
“Ljudet av ett hjärta, ge mig ljudet av ett annat hjärta. Kom och kom-komkommunicera…” (Per Gessle, 1981)
En tolkning av Per Gessles text är att vi människor har ett naturligt behov av att
kommunicera med andra människor. Denna kommunikation kan ske genom olika
uttryckssätt, under olika former, medvetet, omedvetet och kan utveckla oss som
människor. I skolans värld är kommunikationen av stor vikt i alla ämnen, men den här
studien kommer att lägga sitt fokus på den muntliga kommunikationen som sker inom
ämnet matematik.
Som lärare måste vi ständigt reflektera över vilket budskap vi sänder ut till våra elever.
Vilken bild av matematiken vill vi att de har med sig när de går vidare i sin skolgång och
sitt liv? Den missvisande bild av matematiken som Boaler (2011) varnar för, där
läroboksbetonad undervisning och enskilt arbete dominerar undervisningen och där
matematiken reduceras till ett regelverk, är en väg att gå. En annan möjlig riktning är att
framhäva matematiken som en kreativ verksamhet. Boaler (2011) lyfter att när eleverna
får samtala och utbyta tankar och idéer tar de till sig kunskap på ett helt annat sätt än
när de endast arbetar enskilt. Om eleverna får arbeta på ett kreativt sätt med
problemlösning och rika diskussioner kan matematiken få en helt annan roll.
I kursplanen för matematik (Skolverket, 2016) står det att eleverna ska kunna ”föra och
följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att
samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser”
(s.56). Med andra ord skrivs den kommunikativa aspekten av matematiken fram tydligt,
samtidigt som det lämnas rum för tolkning kring vad dessa begrepp egentligen innebär.
Matematikundervisningen i Sverige domineras enligt TIMSS (Trends in International
Mathematics and Science Study) 2011 (Skolverket, 2012) av enskilt arbete i
matematikbok vilket inte inbjuder till givande samtal. I en kvalitetsgranskningsrapport
från Skolinspektionen (2009) kritiseras det faktum att enskilt arbete i matematikboken
tar allt för stor plats i jämförelse med den plats gemensamma matematiska samtal får.
Sedan Skolinspektionen genomförde sin granskning har flera skolor genomfört
Matematiklyftet och samma år som TIMSS-studien genomfördes kom även en ny
läroplan som under de senaste åren har implementerats i skolan. Det kan ha hänt en hel
del i svensk skola under denna tid så om bilden som målats upp av svensk
matematikundervisning stämmer i dagsläget är oklart.

1.1 Problemområde
Matematikundervisningen i Sverige har tidigare kritiserats för att vara inriktad mot
individuellt arbete i matematikboken, enligt Skolinspektionens kvalitétsrapport (2009).
Många lärare använder sig av matematikbok i undervisningen, i större eller mindre
utsträckning, men enskilt arbete i matematikbok begränsar elevernas möjligheter att
utveckla alla sina matematiska förmågor. Kritiken har då riktat sig mot det faktum att
matematiska samtal inte får tillräckligt med utrymme i undervisningen (ibid.).
Österholm, Bergqvist, Liljekvist och Bommel (2016) har i sin rapport gjort en
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utvärdering av Matematiklyftets resultat. 105 lärare på 35 slumpvis utvalda grund- och
gymnasieskolor i Sverige intervjuades och observerades både innan, under och efter
Matematiklyftet. Resultatet visar att lärare under Matematiklyftet värderar interaktion
högre än vad de gjorde innan Matematiklyftet. På grund av att kritik riktats mot
matematikboken för att den inte inbjuder till samtal, och att den nya rapporten visar att
lärare nu värderar interaktion högre, är det intressant att undersöka både hur lärare
som arbetar med matematikbok och lärare som arbetar utan matematikbok beskriver
sitt arbete med den muntliga kommunikationen.
Denna studie är relevant för lärarprofessionen då den kan ge nya insikter om hur
muntlig kommunikation i matematikundervisningen kan tolkas och organiseras. Studien
kan även ge insikter om vilken funktion matematikboken kan fylla i undervisningen.
Tidigare forskning, t.ex. Boaler (2011) och Oltenau (2016) visar att en god
kommunikation kan ge vinster för elevernas matematiska färdigheter, men det innebär
inte att upprättandet av denna kommunikation i klassrummet sker utan svårigheter. Det
är inte heller en självklarhet att alla lärare har samma syn på vad en god kommunikation
i klassrummet innebär.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka hur lärare resonerar om betydelsen av muntlig
kommunikation i matematik och vilka arbetsformer de säger sig använda för att främja den.
1. Hur beskriver lärare att de arbetar för att utveckla elevernas matematiska
kommunikationsförmåga?
2. Vilka likheter och skillnader framträder mellan de lärare som använder
matematikbok och de lärare som arbetar utan matematikbok i hur de beskriver
att de arbetar med att utveckla elevernas kommunikationsförmåga?

2. Bakgrund
Under denna rubrik presenteras litteratur med anknytning till muntlig kommunikation i
matematikundervisningen. Inledningsvis definieras begreppet kommunikation som är
ett centralt begrepp i föreliggande studie. Därefter presenteras de delar av kursplanen i
matematik (Lgr 11) som berör den muntliga kommunikationen och en kort jämförelse
med kursplanen i matematik från Lpo 94 presenteras. Kapitlet avslutas med en
redogörelse, med utgångspunkt i relevant litteratur, av varför det är av vikt att
matematik kommuniceras.
Innan vidare läsning är det av vikt att begreppet kommunikation definieras, dels på ett
generellt plan, men också dess innebörd i denna studie.

2.1 Definition av kommunikation
I Nationalencyklopedin (2017) beskrivs kommunikation som en överföring av
information mellan människor, djur, växter eller apparater. För att det ska uppstå
kommunikation behövs ett språk och någon form av informationskanal för överföringen
2

av information. Nilsson och Waldemarson (1990) beskriver kommunikation som en
samspelsprocess där de som deltar i kommunikationen både är sändare och mottagare
av budskap. Denna växelverkan kan ske genom språk, tal, mimik, ögonkontakt, gester
och kroppsrörelser. I denna studie är det kommunikation i muntlig form som undersöks.

2.2 Styrdokument
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 (Skolverket, 2016)
tar i kursplanen för matematik upp förmågan att kommunicera matematik. I syftesdelen
kan man läsa att undervisningen i matematik ska ge eleverna förutsättningar att
utveckla sin förmåga att ”föra och följa matematiska resonemang, och använda
matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för
frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (s.56). Den kommunikativa förmågan finns
även med i kunskapskraven för åk 3 där det står att eleverna ska kunna ”beskriva och
samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret
material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning
till sammanhanget” (s.60). Dessutom ska eleven kunna ”föra och följa matematiska
resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet,
slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa
och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet” (s.60-61).
Även i kursplanen för matematik i den förra läroplanen Läroplan för det obligatoriska
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet,
1994) nämns muntlig kommunikation. I målen att sträva mot står det att
undervisningen i matematik ska sträva efter att eleven ” förstår och kan använda logiska
resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och
argumentera för sitt tänkande” (s.33). Vidare kan man i kursplanen även läsa att
”undervisningen i matematik skall ge eleverna möjlighet att utöva och kommunicera
matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter
förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem” (s. 34). Det var inte förrän 2008
som det i kursplanen för matematik tillkom mål att uppfylla för årskurs 3 (Skolverket,
2014). Då var ett av målen att eleverna skulle ha kunskaper för att “kunna uttrycka sig
muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av vardagligt språk,
grundläggande matematiska begrepp och symboler, tabeller och bilder” Det betyder att
styrdokumenten, sedan Lpo 94 utkom och tills idag, har fått tydligare mål gällande den
muntliga kommunikationen.
I föreliggande studies inledning tas det upp att Skolinspektionen i sin
granskningsrapport (Skolinspektionen, 2009) kritiserar svensk matematikundervisning
för att det ges för lite plats för gemensamma matematiska samtal. Men när
granskningsrapporten genomfördes var Lpo 94 det styrdokument som styrde svensk
skola och Lgr 11 kan, med sina tydligare kopplingar till muntlig kommunikation, ha
bidragit till att fler lärare ger mer tid åt matematiska samtal. Att arbeta med
problemlösning och mer öppna frågor kan leda till mer kommunikation i
matematikundervisningen. Berg (2014) utförde en studie i en kommun i Sverige med
syfte att beskriva läroplansreformen ur lärarnas perspektiv. Studien var både kvalitativ
och kvantitativ då 224 F-3-lärare svarade på enkäter och tio F-3-lärare intervjuades.
Resultatet visade att Lgr 11 hade påverkat lärarna att arbeta mer med problemlösning
och öppna frågor. 75,5 % av lärarna uppgav att de lät eleverna arbeta med matematiska
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problem 2-4 gånger i månaden. Men resultatet visade också att nästan var fjärde lärare
inte lät eleverna presentera sina lösningar för varandra i helklass. Detta kan tolkas som
att lärarna inte fullt ut har anammat det nya arbetssättet. Eftersom flera av
respondenterna som intervjuats i denna studie tidigare jobbade under Lpo 94 är det
relevant att redogöra för även de styrdokumenten och deras formuleringar kring
kommunikationen i matematik, då det kan ha inverkan på respondenternas syn på och
arbetssätt kring kommunikationen.

2.3 Varför ska matematik kommuniceras?
Som framgick av förgående avsnitt ingår det i lärarens uppdrag att arbeta med
kommunikationen i matematikundervisningen, men varför är det viktigt att eleverna
utvecklar sin kommunikativa förmåga? Att lära i samspel med andra och genom samtal
med varandra är ingen ny tanke utan det är en tanke som funnits ända sedan 1600-talet.
Ett av de mest kända namnen angående teorier som belyser hur vi lär i samspel är
Vygotsky. Vygotskys sociokulturella perspektiv betonar vikten av social interaktion där
språket har en avgörande roll för en persons utveckling (Williams, 2006). Vinsten med
att samtala och redogöra för sina lösningar är att man genom att förklara för någon
annan, och få feedback tillbaka, rekonstruerar sin kunskap och bygger upp den
ytterligare. Det är skillnad på att ta till sig kunskap genom att lyssna på andra och att
själv sätta ord på kunskapen (Boaler, 2011). Det är viktigt att elever får kommunicera
kring matematiken. Boaler (2011) menar att det ger eleverna en större matematisk
förståelse och minskar risken för att eleverna får missuppfattningen att matematik bara
är något som finns i matematikboken. Även NCTM (National Council of Teachers of
Mathematics, 2000, referead i Borko, Jacobs, Clark & Pittman, 2005) menar att
kommunikation är en viktig del av matematiken och därför bör
matematikundervisningen innehålla mycket kommunikation. Genom att kommunicera
med varandra kan eleverna delge varandra sina idéer och på så sätt skapas möjlighet för
reflektioner och diskussioner som leder till bearbetning och förfining av idéerna.
All kommunikation leder dock inte till lärande utan det behövs en viss organisation för
att kommunikationen ska bli givande. Wistedt (1996) menar att bara för att elever
placeras i grupper uppstår inte automatiskt en kommunikation på högre nivå. Även
Löwing (2004) tar i sin avhandling upp flera klassrumsexempel där det förekommer
kommunikation men inte kommunikation av kvalitet. Mycket av kommunikationen
mellan elever och lärare var att läraren åtgärdade missuppfattningar som eleverna fått
för att läraren inte varit tydlig i sina instruktioner. Ofta pratade elever och lärare förbi
varandra på grund av att läraren var stressad över att hinna hjälpa alla elever. Det ledde
till att läraren inte tog sig tid att försöka förstå vilka problem elever hade stött på utan
lotsade istället eleven genom uppgiften. Det innebar att eleven efter samtalet med
läraren lämnades utan att ha fått en bättre förståelse för uppgiften. I motsats till detta
beskriver Skolverket (2011) i sitt kommentarmaterial kommunikation som ett utbyte av
matematiska idéer och tankar, där utbytet kan ske på olika sätt. Lika väl som eleven ska
kunna kommunicera själv ska den även kunna lyssna in andras idéer och tankar. Det är
först när eleverna har utvecklat förmågan att kommunicera kring matematiken som de
kan börja använda matematiken på ett funktionellt sätt. Oltenau (2016) definierar
framgångsrik kommunikation som “a collectively performed patterned activity in which
an aspect that is critical for one or more students (A) is focused on by action of teacher
or other students (B) so that A discerned the aspects focused on by B. When
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communication succeeds, there is a thought content (critical aspects) that is shared
between speaker and hearer”(s.70).

3. Tidigare forskning
Efter ovan genomgång av styrdokument och litteratur redogörs det i denna del för
aktuell forskning inom ämnesområdet muntlig kommunikation med avsikt att ge en
inblick i tidigare forskning. Kapitlet består av två rubriker; Lärarens roll för
kommunikationen, och Vardagsspråk jämfört med matematiskt språk. Kapitlet avslutas
med en sammanfattning av de mest framträdande resultaten.

3.1 Lärarens roll för kommunikationen
Smart och Marshall (2012) genomförde en studie i USA där de observerade tio
mellanstadielärare. Studiens syfte var att undersöka lärarens roll i att främja
klassrumskommunikation som främjar elevernas kognitiva processer. Resultatet visar
att när lärarna använde sig av frågor på en hög kognitiv nivå fick de även svar på en hög
kognitiv nivå. På liknande sätt genererade frågor på en låg kognitiv nivå svar på en låg
nivå. De klassrum som dominerades av frågor på lägre nivå var ofta lärarcentrerade där
eleverna förväntades ge korta och rutinmässiga svar. Detta kan klassas som IRF-struktur
(initiation, response, feedback) där läraren inleder med en fråga, eleven svarar och
läraren återkopplar till svaret som antingen korrekt eller inkorrekt och går sedan
vidare. Om man som de två lärarna, som videoobserverades i Sahin och Kulms studie
(2009) i USA, har för avsikt att ta reda på om eleverna har tillägnat sig ett visst
ämnesstoff kan frågorna på låg nivå passa för ändamålet. Sahin och Kulms studie hade
som syfte att undersöka kännetecken för undersökande och vägledande frågor samt
utveckla definitioner för dem. De ville även undersöka lärares avsikter med att använda
frågorna. Deras resultat visar att de observerade lärarna till största del använde sig av
frågor som krävde korta svar.
Flera forskningsstudier visar att de bästa frågorna lärarna använde sig av var de
sonderande frågorna (vår översättning av probing questions). Sonderande frågor kan
också benämnas undersökande frågor och är ofta hur- och varför-frågor. Franke, Webb,
Chan, Ing, Freund och Batteys (2009) studie hade syftet att titta närmare på de frågor
som lärare ställde när de samtalade med sina elever och även studera i vilken
utsträckning eleverna deltog i relation till lärarens frågor. Franke med fleras studie
genomfördes i USA där de videobserverade tre lärare. Resultatet visar att de sonderande
frågorna som användes för att gå på djupet, och ofta började med “hur” eller “varför”,
fick eleverna att vidareutveckla både korrekta och felaktiga svar. En studie med liknande
resultat är Gillies och Haynes (2010) studie där totalt 31 mellanstadielärare och 615
elever deltog. Studien genomfördes i Australien och empirin samlades in genom
ljudupptagning. Syftet med studien var att jämföra två grupper av lärare där bara den
ena gruppen fick utbildning i att ställa strategiska frågor. Syftet var vidare att undersöka
hur detta inverkade på lärarnas sätt att arbeta och på elevernas lärande. Deras resultat
visar att lärarna som hade fått utbildning använde betydligt mer medierande beteende
än lärare som inte fått utbildning. Eleverna som ingick i utbildningen deltog i mer
bearbetning av lösningar än de elever som inte ingick i utbildningen.
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Det finns flera strategier som läraren kan använda sig av för att skapa och upprätthålla
en givande kommunikation i klassrummet. I Bell och Papes (2012) studie var syftet att
beskriva på vilket sätt lärarna i ett urbant klassrum stöttade sina elevers lärande,
speciellt hur de engagerade eleverna i samtal och uppmuntrade dem att ta på sig rollen
som “doers of mathematics”. 30 klassrumsobservationer genomfördes i åtta olika
klasser i årskurs 9, i USA och Kanada. Till sist valdes en klass och dess två lärare ut för
analys. Lärarna intervjuades som komplement till observationerna. Resultatet visar
bland annat att lärarna valde att ta ett steg tillbaka i klassrummet och frångå rollen som
“den allvetande läraren”. De skickade vidare frågor till eleverna, sa själva ”jag vet inte”
och betonade det gemensamma deltagandet genom att använda pronomenet ”vi”. Dock
tog lärarna ansvar för diskussionens innehåll genom att lyfta och sammanfatta viktiga
aspekter och genom att lyfta in det korrekta matematiska språket.
Muhonen, Rasku-Puttonen, Pakarinen, Poikkeus och Lerkkanens (2016) beskriver hur
lärarna i deras studie strävade efter ett gott klassrumsklimat genom att inte värdera
elevernas svar och på så sätt skapa ett accepterande klimat. Syftet med studien var att
undersöka på vilket sätt lärare stöttade elevernas deltagande och delade förståelse inom
Dialogic Teaching. Studien genomfördes i åtta förskoleklasser och fem lågstadieklasser i
Finland och forskarna använde sig av observationer. De undersökte tre olika kontexter;
svenska, naturkunskap och matematik. Resultatet visar att den allra vanligaste formen
av interaktion under matematiklektionerna var IRF och när forskarna skulle bedöma
kvalitén i de diskussioner som uppstod bedömdes inte en enda vara av hög kvalité. Även
Makar, Bakker och Ben-Zvis (2015) resultat visar att en viktig del i klassrumsklimatet är
en tillåtande atmosfär. Studiens syfte var att undersöka hur lärare etablerade normer för
ett argumentationsbaserat lärande i sitt klassrum. Studien genomfördes i Australien där
en lärare och dennes fjärdeklass deltog genom att bli observerade och intervjuade.
Resultatet visar att läraren arbetade aktivt för att få eleverna att ta det som forskarna
benämner som intellektuella risker. Läraren strävade efter att eleverna skulle bli mer
aktiva lyssnare samt att de skulle motivera och förklara sina lösningar för kamraterna.
Hennes övergripande mål var att etablera detta arbetssätt som norm i klassrummet. För
att uppnå detta använde sig läraren av en rad strategier.
Det är inte en garanti att elevernas matematiska tänkande utvecklas endast för att de
deltar i matematiska diskussioner. Walshaw and Anthony (2008) lyfter i sitt paper över
tidigare forskning fram att flera forskare höjer ett varningens finger för att dra den
slutsatsen. Det handlar inte endast om att skapa ett gott klimat i klassrummet där
eleverna diskuterar och arbetar tillsammans. Resultatet från studierna som Walshaw
och Anthony granskat lyfter fram att läraren inte kan låta diskussionen stanna vid att
eleverna delar med sig av lösningar och strategier. Eleverna måste skolas in i att aktivt
lyssna och bygga vidare på varandras resonemang och lösningar. Läraren har ansvaret
att se till att målet för lektionen nås och slutligen måste hen se till att knyta samman allt
för att skapa en helhet där alla elever är med på noterna. Ytterligare en viktig aspekt är
att hjälpa eleverna att se sig själva och sina kamrater som kompetenta och bidragande
till lösningen av problemen som presenteras.
En annan viktig roll som läraren har för kommunikationen i matematikundervisningen
är hur hen organiserar undervisningen och väljer ut uppgifter. Lin och Li (2009) utförde
klassrumsobservationer i sex klassrum i ”primary school” i Taiwan. Syftet med deras
studie var att undersöka och försöka finna mönster i bra matematikundervisning som
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värdesätts i Taiwan. Resultatet visar att undervisningen utvecklades både före, under
och efter lektionen och att läraren arbetade utefter en utarbetad struktur under sina
lektioner. De såg också att lärarna i studien använde problemuppgifter från
matematikböcker, men reviderade uppgifterna. Även i Li och Lis (2009) studie, som
studerade en prisbelönt matematiklektion i Kina för elever i ”eight grade” (motsvarande
åk 8 i Sverige), visar resultatet att läraren använde uppgifter från matematikboken.
Läraren omarbetade dock uppgifterna för att de skulle passa in i undervisningen. Syftet
med studien var att undersöka och presentera karaktäristiska drag i den typ av
matematikundervisning som värderas högt i Kina. Resultatet redogör för de
aspekter som forskarna identifierade i lektionen, vad de tillfrågade matematiklärarna
ansåg vara framgångsfaktorerna i lektionen samt omdömet som lektionen fick från
domarna i tävlingen.
Även Pang (2009), som utförde en studie i Sydkorea, kunde i sin studie se att läraren
skickligt omstrukturerade innehållet i matematikboken för att framhäva vissa
matematiska poänger. Syftet med studien var att den skulle ligga till grund för framtida
produktiva diskussioner inom de internationella forskarkretsarna. Pang observerade
och intervjuade i sin studie först 15 lärare, därefter valdes fem lärare ut och till sist
valdes en lärare ut för att studeras närmare. Resultatet visar att de faktorer som gjorde
den utvalda lärarens undervisning framgångsrik var till exempel att hon omarbetade
innehållet i matematikboken för att passa eleverna och det hon ansåg att de behövde
fokusera på. Hon var även noga med att de skulle utveckla sina svar och hon kopplade
ihop deras lösningar samt uppmuntrade dem att värdera lösningarna. Lektionerna i Lin
och Lis (2009), Li och Lis (2009) och Pangs (2009) studier utgick till stor del från
matematikböcker men eleverna arbetade inte enskilt. Eleverna arbetade ofta
tillsammans i par när de löste uppgifterna och samtal mellan elever uppmuntrades.
Lektionerna avslutades med helklassdiskussioner där olika tankar och lösningar lyftes
fram.

3.2 Vardagsspråk jämfört med matematiskt språk
Happstadius (2014) hade som syfte i sin studie att studera lärares skilda uppfattningar
om hur de arbetar med att utveckla elevernas kommunikationsförmåga i matematik. I
sin studie använde sig Happstadius av enkäter och intervjuer. Totalt 26 lärare,
undervisande i årskurs 3-6 i Sverige, svarade på enkäterna och tre av dessa lärare blev
sedan intervjuade. Resultatet visar bland annat att det i de intervjuade lärarnas
klassrum förekom olika typer av diskurser. Dels en informell diskurs, där eleverna
samtalade utifrån sitt vardagliga språk, och dels en formell diskurs där korrekta
matematiska begrepp användes. En diskurs definierar Winther Jørgensen och Phillips
(1999/2000) som “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”. Vi använder olika
diskurser för att förklara olika delar av vår värld och genom de olika diskurserna gör vi
även en tolkning av världen. För vissa av lärarna i Happstadius (2014) studie var det
viktigt att eleverna använde de korrekta begreppen för att utveckla ett gemensamt sätt
att samtala kring matematiken i klassrummet, medan andra ansåg att det var i den
informella diskursen som eleverna kunde få en förståelse och att den typ av ord de
använde var av en mindre betydelse.
Språkets roll för kommunikationen är något som Riesbeck (2008) studerade i sin
avhandling. Studien utfördes i Sverige genom videoupptagningar i sju stycken åk 5
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klasser. Syftet med studien var att undersöka hur diskurs som teoretiskt – didaktiskt
begrepp kunde bidra till att utveckla matematikundervisningen. Resultatet visar att
eleverna ibland inte hade ett språk för att förklara vad de gjorde och tänkte. De samtal
som fördes mellan elever fördes på ett vardagsspråk som är svårt att förena med ett
matematiskt språk. Eleverna använde ibland matematiska begrepp men hade inte full
förståelse för innebörden vilket gjorde att diskussionerna inte blev så givande.

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning
Läraren fyller en stor roll för uppkomsten och bevarandet av kommunikationen och
anledningen till att detta lyfts fram tydligt i detta kapitel är att läraren är i fokus för den
aktuella studien. Resultaten visar bland annat att lärarens frågor är en bidragande faktor
till kvalitén på kommunikationen samt att läraren har en viktig roll i stöttningen för
eleverna. Även lärarens sätt att använda matematikboken i undervisningen har en
påverkan på kommunikationen. Därför lyfts även matematikbokens roll och hur
matematikboken kan användas i ett kommunikativt klassrum. Ytterligare en viktig
aspekt som lyfts fram är språket som kan ingå i dels en formell diskurs och dels i en
informell diskurs. Den presenterade forskningen visar att lärare kan ha olika
uppfattning om vilken diskurs som bör råda i klassrummet. Tidigare forskning visar att
upprättandet av en norm i klassrummet kan vara avgörande för hur framgångsrik
kommunikationen blir och att lärarens uppfattning av sin roll i denna inte alltid är
självklar.

4. Teoretiskt ramverk
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för analysen av
det insamlade materialet. Ramverket är hämtat från Happstadius (2014) studie där hon
undersökte lärares uppfattningar om sitt uppdrag gällande att utveckla elevernas
kommunikationsförmåga. Happstadius bildade då tre metodsyner utifrån hur lärarna
beskrev sin praktik. Dessa metodsyner och de begrepp Happstadius använde sig av är
det verktyg som används för att förstå föreliggande studies resultat. Metodsynerna och
deras kännetecknande drag presenteras mer ingående nedan. De kategorier som
används för att kategorisera materialet redovisas i en tabell i slutet av kapitlet.

4.1 Multimodal metodsyn
Enligt Happstadius (2014) innebär språklig utveckling i en multimodal metodsyn att
läraren på olika sätt använder sig av semiotiska resurser för att successivt göra eleverna
förtrogna med matematiska begrepp. Semiotik handlar om hur mening bildas och hur
betydelser uppfattas. Semiotiska resurser i det här sammanhanget innebär de olika sätt
som läraren presenterar begreppet. Begreppet addition kan till exempel presenteras
med ord, men också med bild och konkret material, för att ge eleverna olika sätt att
förstå begreppet addition. Denna multimodala kommunikation gör att
kunskapsinnehållet blir tydligare och underlättar förståelsen för eleverna. Vidare
beskriver Happstadius (ibid.) att lärare med en multimodal metodsyn menar att de
flesta elever börjar med att använda begrepp utan att riktigt förstå dess innebörd.
Därför är det viktigt att läraren använder vardagliga ord som förklarar begreppen så att
eleverna får en större förståelse för begreppens innebörd. Förståelse för matematik
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skapas i en informell vardaglig diskurs. Läraren använder sig av korrekt matematiskt
språk men begreppen beskrivs och sätts in i en vardaglig kontext för att eleverna ska få
en djupare förståelse för begreppen. Björklund Boistrup (2010) benämner den rådande
diskursen ”resonemang tar tid”. En multimodal metodsyn innebär enligt Happstadius
(ibid) att interaktionen mellan elever i matematikundervisningen är viktig. Det är när
elever får samtala tillsammans som kommunikationsförmågan sakta men säkert
utvecklas. Dessa samtal kan ske genom till exempel lekar, spel eller genom användning
av laborativt material. I en multimodal undervisning är variation och individanpassning
framträdande drag. På detta sätt vill man nå alla elever. Undervisningen bygger på att
eleverna får samtala mycket och arbeta med flera sinnen. Lärare med en multimodal
metodsyn menar att elever har störst möjlighet att utvecklas matematiskt när flera
sinnen används.

4.2 Traditionell metodsyn
Happstadius (2014) redogör för att läraren, om hen tillhör den traditionella
metodsynen, ser det korrekta matematiska språket som viktigt. Läraren använder sig av
de korrekta matematiska begreppen och förväntar sig att eleverna, ju äldre de blir, tar
till sig begreppen som matematikboken presenterar för dem. Undervisningen grundar
sig på matematikboken och kommunikationen i klassrummet sker mellan eleven och
hens bok eller mellan lärare och elev. Interaktion mellan eleverna är ett sällan
återkommande inslag och kommunikationen i gruppen består av ett fåtal aktiva elever
och en större grupp passiva elever som inte deltar i interaktionen. Läraren, tillsammans
med matematikboken, är det som styr samtalet i klassrummet och dialogen består till
stor del av det som kan kallas IRF-struktur (initiation, response, feedback). Läraren ger
eleverna en fråga, eleverna ger ett kort snabbt svar som läraren utvärderar och sedan
går lektionen vidare. Denna diskurs har Björklund Boistrup (2010) gett namnet “gör det
fort och gör det rätt”. Läraren kan stundtals använda sig av en mer informell diskurs för
att hjälpa elever med svårigheter att ta till sig begreppen, men annars antas eleverna
uppfatta och tillägna sig de begrepp läraren använder i den formella diskursen.
Enligt Happstadius (2014) är lektionsinnehållet i en traditionell metodsyn till stor del
uppgiftsorienterat och få semiotiska resurser används. Lektionerna leds av läraren och
eleverna arbetar enskilt i matematikboken. Kunskaperna framhävs medan de
matematiska förmågorna förbises. Om läraren vill utveckla elevernas kommunikativa
förmåga utgår hen från de metoder som presenteras i matematikboken.

4.3 Läroplansstyrd metodsyn
Slutligen presenterar Happstadius (2014) en läroplansstyrd metodsyn och hur den
kännetecknas av att läraren och eleverna tillsammans skapar ett gemensamt språk i
klassrummet. De matematiska begreppen är inget som läraren endast presenterar, utan
begreppen, som tas från centrala innehållet i Lgr 11, utforskas av lärare och elever
tillsammans. I denna metodsyn ser läraren det som att eleverna kan förklara innebörden
av de matematiska begreppen, men att de i tal använder sig av de vardagliga orden.
Eleverna befinner sig då både i en formell diskurs och i en informell diskurs, vilket av
Björklund Boistrup (2010) benämns som “öppenhet med matematik”.
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Klassrumskommunikationen kännetecknas av allas delaktighet och även felaktiga
lösningar delges och ses som viktiga inslag i klassrumskommunikationen. Happstadius
(ibid) menar att kommunikationen tar sin utgångspunkt i vad som sker i klassrummet
och dialogen kan ske dels mellan elev och lärare, men även mellan elev och elev. De
semiotiska resurser som används för att utveckla kommunikationsförmågan är till
största del skriftliga och muntliga. Läraren som har den här metodsynen utgår till stor
del från Lgr 11 och dess kommentarmaterial när hen utformar uppgifter och aktiviteter
som ska komplettera matematikboken. Lärarens roll i klassrummet är handledande och
elevorienterad, och som framkom tidigare skapas förståelsen för de matematiska
begreppen tillsammans.
Bild 1 (Bilden är hämtad från Happstadius, 2014, s.41)
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5. Metod
Under denna rubrik kommer studiens metod att beskrivas. Till att börja med beskrivs
tillvägagångssättet för insamlingen av studiens data följt av processen kring urvalet.
Detta följs av etiska överväganden och slutligen presenteras analysmetoden som
använts vid bearbetning av datan.

5.1 Datainsamling
Datainsamlingsmetoden som används i den här studien är semistrukturerade intervjuer.
Enligt Bryman (2011) utgår intervjuaren i en semistrukturerad intervju från en rad
frågor som förberetts på förhand. Intervjuaren är dock inte lika bunden till detta
frågeschema som hen är i genomförandet av strukturerade intervjuer (för studiens
frågeschema, se bilaga 1). I den semistrukturerade intervjun kan ordningen på frågorna
varieras från intervju till intervju och det finns även möjlighet att ställa följdfrågor,
vilket kan vara problematiskt i en strukturerad intervju. Semistrukturerade intervjuer
är fördelaktiga att använda när intresset är riktat mot uppfattningar och ståndpunkter
hos den man intervjuar, vilket var fokus i denna studie. De lämnar också öppet för längre
och mer detaljerade svar, än den strukturerade intervjun som ofta söker korta och
lättkodade svar.
Genom tidigare kontakter inom skola och högskola togs det kontakt med fem lärare som
var villiga att ställa upp på intervju. Inför intervjuerna utformades en intervjuguide med
frågor som ansågs kunna hjälpa till att svara på studiens frågeställningar. Vid
utformning av intervjuguiden togs de råd som Bryman (2011) ger i beaktande.
Intervjuguiden strukturerades så att frågor som var kopplade till samma tema följde på
varandra. Vidare inleddes intervjun med insamling av bakgrundsfakta såsom namn, år i
yrket och matematikbehörighet. Bryman (2011) menar att sådan information ger ett
sammanhang till de svar respondenterna ger.
Även Kvales (1996, refererad i Bryman 2011) kriterier för en framgångsrik intervjuare
togs i beaktande och strävades efter under hela genomförandet. Dessa kriterier är att
intervjuaren är insatt i intervjuns fokus, att hen är strukturerad och tydlig, att hen visar
hänsyn till respondenten och lyssnar uppmärksamt, att hen är öppen för eventuella
vändningar, men samtidigt styr intervjun i rätt riktning, att hen ifrågasätter eventuella
motsägelser, att hen kommer ihåg och återkopplar till det som sagts tidigare i intervjun
och slutligen att hen tolkar det som sägs och klargör svaren som ges för att se till att hen
tolkat rätt. Intervjuerna dokumenterades genom ljudinspelning och transkriberades i
efterhand.

5.2 Urval och etiska överväganden
Urvalet i den här studien består av fem respondenter. Alla är verksamma lärare i årskurs
F-3 och har behörighet att undervisa i matematik i dessa årskurser. Yrkeserfarenheten
varierar från 5 till 18 år. Respondenterna har tilldelats fiktiva namn. Frida, Susanne och
Elin använder matematikbok i sin undervisning, medan Ulla och Lena arbetar utan
matematikbok. Respondenterna valdes ut genom ett målinriktat urval, vilket innebär att
de valdes ut för att på bästa sätt kunna svara på studiens frågeställningar (Bryman,
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2011). Eftersom studien delvis riktar in sig på en jämförelse mellan lärare som arbetar
med och utan matematikbok, var det nödvändigt att ha dessa båda grupperna
representerade i urvalet. Urvalet kan även delvis ses som ett bekvämlighetsurval då
respondenterna inte valdes ut slumpmässigt, utan fanns tillgängliga genom tidigare
kontakter.
I föreliggande studie har hänsyn tagits till de etiska krav som Vetenskapsrådet (2002)
redogör för. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De lärare som deltog i studien blev alla
informerade om studiens syfte samt studiens genomförande och på så sätt uppfylldes
informationskravet. Lärarna tillfrågades om de ville medverka i studien och fick
informationen att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Detta uppfyllde
samtyckeskravet. Respondenterna fick information om att allt insamlat material endast
var till forskningsbruk och att studien skulle publiceras på en digital databas. Övrigt
material skulle förstöras när studien var sammanställd och därigenom uppfylldes även
nyttjandekravet. Personerna som deltog i studien fick även veta att de i studien skulle
tilldelas fiktiva namn för att inte kunna identifieras vilket uppfyllde
konfidentialitetskravet. Innan intervjun påbörjades fick alla respondenter ge sitt
samtycke genom att läsa igenom och skriva under ett informations- och
samtyckesformulär (se bilaga 2).

5.3 Databearbetning
Eftersom empirin i föreliggande studie analyseras med hjälp av ett färdigt analysverktyg
har analysen haft ett deduktivt angreppssätt. Bryman (2011) beskriver ett deduktivt
angreppssätt som att forskare utgår från teori och därefter samlar in empiri och skriver
fram ett resultat, som knyter an till teorin de utgått från. Detta är i motsats till induktivt
angreppssätt där empirin används för att generera ny teori med nya begrepp. Analysen
genomfördes i tre steg som redovisas nedan.
Steg 1
Analysen av materialet började med transkribering av intervjuerna. Därefter lästes
materialet igenom flertalet gånger.
Steg 2
Som analysverktyg användes det teoretiska ramverket som presenterats tidigare.
Ramverket innefattade sju kategorier; språklig progression, interaktion, diskurs, läroplan,
metod- och aktivitetskällor, didaktisk design och kommunikationsutvecklande metoder (se
bild 1). Efter transkriberingen kategoriserades empirin in med hjälp av ovanstående
kategorier. Kategoriseringen gjordes genom att varje kategori tilldelades en färg som
användes för att markera i texten när den aktuella kategorin framträdde. Alla ställen där
kategorin diskurs framträdde blev till exempel röda. När alla färgkodningar var gjorda
visade det sig att kategorin läroplan inte framträdde i den insamlade empirin och
presenteras därför inte i resultatet. Kategorin Metod- och aktivitetskällor bedömdes som
irrelevant för frågeställningen och presenteras därför inte i resultatet.
Steg 3
När kategoriseringen av empirin var gjord användes slutligen det teoretiska ramverkets
tre olika metodsyner; multimodal, traditionell och läroplansstyrd för att sortera in och
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jämföra de olika lärarna (se tabell 1). Även metodsynerna blev tilldelade en färg. Alla
utdrag ur transkriberingarna blev då tilldelade två färger. Dels en färg som talade om
vilken kategori utdraget tillhörde och dels en färg som talade om vilken metodsyn som
utdraget tillhörde. Om utdraget då till exempel blev rött och grått betydde det att det
tillhörde kategorin diskurs och metodsynen multimodal.

6. Metoddiskussion
I följande avsnitt diskuteras metoden som använts i denna studie. Metoden diskuteras
utifrån svagheter och styrkor.
I forskningsläget redogjordes för tidigare forskning med utgångspunkt i vetenskapliga
artiklar och avhandlingar. De allra flesta av studierna som presenteras är utländska och
har alltså inte genomförts i en svensk kontext. Man kan ställa sig skeptisk till relevansen
hos dessa artiklar, men då artiklarna tar upp hur läraren kan påverka kommunikationen
och hur utfallet blir vid olika åtgärder läraren genomför, anser vi att de är relevanta.
Även om de olika länderna skiljer sig i hur skolan styrs, och eventuellt även i uppfattning
om hur undervisningen bör se ut, kan paralleller ändå dras mellan de olika kontexterna.
Om till exempel de amerikanska barnen svarar på de sonderande frågorna med att ge
mer utvecklande svar, kan vi anta att liknande resultat skulle fås i en svensk kontext. I
jämförelser mellan denna studies resultat och tidigare forskning kan vi se dessa likheter
och dra paralleller mellan de olika studierna.
Eftersom analysmetoden inte var fastställd när intervjuerna påbörjades behövdes
intervjuerna kompletteras med 6 stycken skriftliga frågor som skickades på mail till
lärarna. Bryman (2011) nämner några begräsningar som kan uppstå vid skriftliga
intervjuer (vilket också kan kallas enkäter). En nackdel är att om intervjuaren inte är
närvarande kan hen inte förtydliga frågorna om respondenterna inte skulle förstå.
Intervjuaren kan inte heller ställa följdfrågor. Detta kan ha resulterat i att svaren inte
blev lika utförliga som de skulle blivit vid en muntlig intervju där ytterligare följdfrågor
kunde ha ställts. Eventuella missuppfattningar av frågorna kan också ha lett till att
respondenterna inte svarat på det som tänkts. Det hade alltså underlättat arbetet om
analysmetoden hade varit klar innan intervjufrågor skrevs och intervjuerna
genomfördes.
Det var till en början oklart hur många intervjuer som skulle behöva genomföras för att
nå teoretisk mättnad. Enligt Bryman (2011) innebär teoretisk mättnad att man nått den
punkt där man anser att man fått det svar man kan få och inte kan få ut mer av
materialet. Hur stort urval som behövs för att nå mättnad är svårt att avgöra innan
genomförandet av studien, men när det gäller kvalitativa intervjuer räcker i regel ett
relativt litet urval för att uppnå teoretisk mättnad. Efter att ha genomfört fem intervjuer
bedömdes teoretisk mättnad ha uppnåtts, då respondenternas svar var relativt lika.
Trost (2010) menar att det är bra att begränsa sig till ett litet antal intervjuer. För många
intervjuer kan leda till att det blir svårt att få en överblick och att upptäcka viktiga
detaljer i materialet. De fem lärarna som intervjuades arbetade på fyra olika skolor
vilket kan ses som en styrka, då det inte bara blir en speciell skolas arbetssätt kring
muntlig kommunikation i matematikundervisningen som blir synlig i studien.
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Intervjuerna genomfördes med två intervjuare. Trost (2010) menar att om det är ett bra
samspel mellan de som intervjuar så brukar intervjun bli bättre med större mängd
information och förståelse än om endast en person skulle intervjua. En nackdel med två
intervjuare kan vara att den som blir intervjuad kan få känslan av att befinna sig i
underläge. Vid intervjuerna i denna studien var de intervjuade lärare och intervjuarna
lärarstudenter vilket kan ha gjort att de intervjuade inte kände sig i underläge.
Ljudupptagning användes för att dokumentera intervjuerna. Trost (ibid.) menar att
möjligheten att lyssna på intervjun upprepade gånger och möjligheten att höra tonfall är
några av de fördelar som finns med ljudupptagning vid intervjuer. Däremot valde vi att
inte föra anteckningar då både Bryman (2011) och Trost (2010) hävdar att detta gör att
intervjuaren inte har sin fulla uppmärksamhet på samtalet och då kan missa viktiga
ögonblick där hen behöver följa upp respondentens svar.
Att prata om validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning kan ibland vara
problematiskt. Validitet och reliabilitet handlar i grunden om huruvida de mätningar
forskaren gör kan anses vara pålitliga och följdriktiga (Bryman, 2011), vilket är av stor
vikt inom den kvantitativa forskningen. Inom den kvalitativa forskningen är intresset
riktat mot ord och en djupare tolkning av det insamlade materialet, vilket gör det
svårare att diskutera mätningarnas pålitlighet. Självklart måste ändå utförandet av en
kvalitativ forskning problematiseras och granskas. Bryman (2011) menar att en
grundlig beskrivning av de olika delarna i genomförandet av forskningen ökar
transparensen i arbetet och så även dess pålitlighet. Genom beskrivningen i föreliggande
studies metodavsnitt kan utomstående ta del av processen och granska denna.
Generaliserbarheten i denna studie är viktig att resonera kring. Svaren som har getts av
respondenterna är tidsbundna, vilket innebär att respondenterna möjligen hade gett
andra svar vid andra tillfällen beroende på olika faktorer. Bryman (2011) beskriver hur
kvalitativa studier ofta fokuserar på en liten grupp människor och riktar in sig på
personer med gemensamma egenskaper. Därför blir resultaten också kontextbundna.
Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013) menar att man för att kunna
generalisera ett resultat är tvungen att ha ett representativt urval, det vill säga att
urvalet kan representera populationen i sin helhet. Då det endast ingår fem
respondenter i studien kan de inte sägas representera hela lärarpopulationen och därför
kan inte deras svar ses som allmängiltiga för alla lärare. I föreliggande studie har endast
intervju använts som insamlingsmetod, vilket innebär att det är den bild som
respondenterna förmedlar som har varit grund för analysen och tolkningen av
resultatet. Hur väl detta stämmer överens med hur verkligheten ser ut i deras klassrum
kan därför inte kommenteras. Detta innebär dock inte att studien inte kan belysa
intressanta aspekter som kan vara av vikt för läraryrket.

7. Resultat
Nedan följer studiens resultat som analyserats med hjälp av analysverktyget som
presenterades tidigare. Resultatet har delats in genom att använda de olika kategorier
som presenteras i tabellen (se bild 1). Rubrikerna som presenteras är; Diskurs och
språklig progression, Design, Interaktion, Kommunikationsutvecklande metoder samt
Roller. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet. Frågeställningarna som
resultatet svarar på är:
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1. Hur beskriver lärare att de arbetar för att utveckla elevernas matematiska
kommunikationsförmåga?
2. Vilka likheter och skillnader framträder mellan de lärare som använder
matematikbok och de lärare som arbetar utan matematikbok i hur de beskriver
att de arbetar med att utveckla elevernas kommunikationsförmåga?

7.1 Diskurs och språklig progression
Som presenterats under rubriken teoretiskt ramverk kan det råda olika typer av
diskurser i klassrummet som signalerar hur man förhåller sig till matematiken och var
fokuspunkten befinner sig. I denna studie har tre diskurser varit utgångspunkt;
“resonemang tar tid”, “gör det fort och gör det rätt” och “öppenhet med matematik”.
Nedan följer två citat från Lena och Frida angående diskursen.
“Våga säga det du tänker även om det är supertokigt för det är gärna det tokiga som
kan vara bra att visa fram för att genom att man visar motsatsen till det som är den
rätta vägen så kan många elever förstå lättare. .... Så var stolt över att du är bärare
av detta så vi fick en möjlighet att kommunicera det, prata om det.” (Lena)
“För liksom ofta inom matten, brukar jag försöka säga det att typ “jag älskar när
någon gör fel”. För någonstans är det liksom, det är ju där man kan få en diskussion
och det är ju då man kan börja fundera och då också man kan få tag i alla de här
missuppfattningarna som faktiskt finns och svårigheter och så.” (Frida A)
Både Lena och Frida poängterar vikten av att lyfta felaktiga svar och, som Lena uttrycker
det, “tokiga” förslag. De menar att de felaktiga svaren kan få igång diskussionen i
klassrummet och att läraren därigenom kan få upp ögonen för elevernas kunskaper och
brister i dessa. Detta synsätt kan räknas till den läroplansstyrda metodsynen. Vi tolkar
det också som att både Lena och Frida strävar efter ett öppet klimat där olika svar
accepteras och tas tillvara på. Det handlar inte bara om ett snabbt och rätt svar. Därför
kan diskursen som beskrivs benämnas “öppenhet med matematik”.
Genom nedan citat lyfter Ulla fram ytterligare en diskurs.
“Så djupt kan vi grotta ner oss i den (uppgiften), att låta det ta tid och låta även, att
det är processen som är i fokus och att det inte bara är det här slutgiltiga, att vi ska
komma fram till ett svar, utan det är vägen dit som är det viktiga.” (Ulla)
I ovan citat lyfter Ulla hur hon låter eleverna arbeta med en uppgift under en längre tid
till skillnad från korta rutinuppgifter. Detta för att hon vill ge dem chansen att utforska
uppgiften och inte endast fokusera på svaret. Detta kännetecknar diskursen
“resonemang tar tid” som hör till den multimodala metodsynen. Eleverna är aktiva
under en längre tid och processen är i fokus för att utveckla det matematiska tänkandet.
Baserat på deras svar befinner sig ingen av de intervjuade lärarna sig i diskursen “gör
det fort och gör det rätt”. ”Gör det fort och gör det rätt” kännetecknas av lågt
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elevdeltagande i diskussionerna där fokus ligger på korta snabba svar istället för
utvecklade diskussioner och resonemang.
När man talar om den muntliga kommunikationen i klassrummet är det naturligt att
frågan om språkbruk kommer upp. Matematiken är ett ämne som har ett väldigt
specifikt språk där begreppsförståelsen blir central. En av våra respondenter, Frida,
uttrycker det så här:
“Det finns ju så otroligt många begrepp inom matematiken och man måste liksom få
kläm på dem. Ganska fort faktiskt.” (Frida A)
Frida uttrycker vidare sig så här om hur hon ser på vardagsspråk jämfört med
matematiskt språk.
“För det är ju hela tiden att höja nivån, att gå från det konkreta till det mer abstrakta
och få fler och fler matematiska begrepp när man förklarar någonting. .... Och det ska
ju vara en nivåskillnad också tänker jag, det är så man bedömer. Är det vardagligt
språk blir det ju lägre nivå, men använder du de korrekta begreppen har du ju redan
snäppat upp dig ett steg” (Frida A)
För Frida är det viktigt att det sker en progression i användandet av det matematiska
språket. Eleverna kan börja i det vardagliga språket, men det är ändå tydligt att Frida
strävar efter att eleverna ska använda ett mer formellt matematiskt språk. Hon påpekar
till och med att det krävs av dem för att de ska kunna få ett bättre omdöme i en
bedömningssituation.
I nedan citat resonerar Ulla och Lena kring elevernas språkbruk under lektionerna. På
frågan om det är viktigt att eleverna använder ett korrekt matematiskt språk svarar Ulla
så här:
“Ja, successivt tänker jag. .... självklart får de använda sina synonymer och så här, och
sen kan man “du menar uttryck” “aa, just det!” Det är inget man säger att det får du
inte använda, utan det ser man ju i efterhand att de utvecklar. .... de ska ju liksom veta
att de adderar eller subtraherar eller multiplicerar osv och vad det står för, men det
viktiga är ju att jag använder begreppen så att de själva, skapa förståelse i första
hand och sen att man kan använda sig av dem.” (Ulla)
Även Lena uttrycker detta.
“Nej, det är det jag menar att de får gärna använda sig av plus och minus och vad de
kan säga mer för något vad de har för slang, men jag tar upp det då, plus ja du menar
addition då. Så jag försöker förstärka med att jag själv använder de orden då.” (Lena)
Detta synsätt hör till den läroplansstyrda metodsynen. Enligt den läroplansstyrda
metodsynen använder eleverna sig av vardagsspråk, men de har fortfarande förståelse
för de matematiska begreppen och kan förklara deras innebörd. I Ullas citat kan vi se
hur hon beskriver att eleverna, när de blir påminda om det matematiska begreppet,
känner igen detta och förstår dess innebörd. Ulla tar även upp att förståelsen kommer
före användandet av det korrekta begreppet. Förståelsen skapas alltså i en vardaglig
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diskurs som sedan kan gå vidare till att bli en mer formell diskurs. Eleverna pendlar
mellan att använda dels det vardagliga språket och dels det matematiska språket.
Denna pendling är även framträdande hos lärarna.
“Jag tänker att jag pendlar mellan båda, men försöker att använda det korrekta
matematiska språket. Det är något som jag tränar mig själv på” (Frida B)
“Ibland använder jag mig av elevernas tidigare erfarenheter och börjar där för att
senare bygga över eller lägga till ett nytt begrepp.” (Susanne B)
Med dessa uttalanden visar även Frida och Susanne att de strävar efter att använda ett
korrekt språk, men att de stundtals använder sig av det vardagliga för att knyta an till
eleverna. Frida, som tidigare lyftes som exempel när hon resonerade kring
nivåskillnader i språkbruk, visar även hon att hon stundtals tar till det vardagliga
språket. Citatet tyder dock på att det sker ofrivilligt och att det korrekta språket är det
eftersträvansvärda. Susanne befinner sig i den multimodala metodsynen då hon tar
avstamp i elevernas vardag för att göra en brygga till det matematiska begreppet.
Gemensamt för alla respondenter är alltså att de strävar efter ett korrekt matematiskt
språk, men de kan ta avstamp i det vardagliga språket för att skapa förståelse för
begreppet och därefter använda begreppen aktivt för att influera eleverna att göra det
samma.

7.2 Design
Under denna rubrik presenteras lärarnas beskrivningar av hur de designar sin
undervisning. I citatet nedan beskriver Ulla hur hon arbetar för att utveckla elevernas
begreppsförståelse.
“Och sen kan det ju vara så att man kör tanketavlan och utgår från ett begrepp där,
man ska kanske förklara dubbelt. Ja, då är det det begreppet vi har i ordrutan och sen
får man visa det med olika uttrycksformer, det kan vara att man kan visa dubbelt
med konkret material i en händelse eller t.ex. ett uttryck eller ja på olika sätt.” (Ulla)
Tanktetavlan är ett redskap som kommer upp hos flera av respondenterna när de
beskriver hur de arbetar med att utveckla begreppsförståelse. I tanketavlan används
flera semiotiska resurser för att representera och tillägna sig ett begrepp. Eftersom
flertalet semiotiska resurser används kan alla lärare som använder tanketavlan i detta
avseende sägas tillhöra den multimodala metodsynen. Multimodalitet handlar om att
förmedla kunskap genom olika modaliteter t.ex. bild, text, konkreta upplevelser osv.
Även Frida har en multimodal metodsyn när det gäller hur hon designar undervisningen
för arbete med begreppsförståelse. I citatet nedan beskriver hon flera olika semiotiska
resurser som hon använder i sin undervisning.
“Intro till nya begrepp t.ex. addition, gör jag genom t.ex. drama med klassen. Jag har
bilder som kan gestalta en räknehändelse och då gör vi tillsammans, par och ensam.
Att använda konkret material och så vidare” (Frida B)
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I citatet nedan beskriver Elin hur en typisk matematiklektion kan se ut.
“En typisk matematiklektion är vi har genomgång tillsammans i det arbetsområdet
som vi ska arbeta med. Vi sitter tillsammans och pratar om de olika begreppen som
ingår i arbetsområdet. Och sen, ja sen får dom jobba med det.” (Elin A)
Utifrån Elins beskrivning av en typisk matematiklektion har hon en traditionell
metodsyn. Lektionen, som leds av läraren, innehåller få semiotiska resurser och efter
genomgången arbetar eleverna enskilt i sina matematikböcker.
Avslutningsvis har vi ett citat från Lena där hon lyfter hur hon, trots att hon förespråkar
en kommunikativ undervisning, reflekterar kring konsekvenser att designa
undervisningen på det sättet. Hon berör då ämnet individualisering.
“Men jag kan också tänka mig att det finns en eller ett par elever i klassen som
kanske hade mått bättre utav att ha en traditionell katederundervisning så att säga.
Vi är olika helt enkelt.” (Lena)

7.3 Interaktion
Under denna rubrik presenteras hur interaktionen i matematikundervisningen ser ut i
de olika lärarnas klassrum. Studerandet av interaktionen har i det här fallet utgått från
om lärarna beskriver att de har envägs- eller tvåvägskommunikation och vilka parter
som kommunicerar med varandra.
I citatet nedan beskriver Susanne hur hon försöker organisera samtalen i sin
matematikundervisning.
“Men att det inte är jag som står, så att det inte blir den här pingpongbollen utan att
det är mer basket, att barnen passar vidare inom klassen till varandra och att jag
kanske bara går, får gå dit och stoppa till eller förtydliga eller skicka någon passning.
Men att det är dom som själva äger samtalsutrymmet med respekt för varandra.
Liksom den jobbar jag för.” (Susanne A)
Susanne har en multimodal metodsyn då hon tydligt förklarar att det är interaktionen
mellan eleverna som prioriteras och att hennes roll i kommunikationen är att ibland
kunna lägga till information eller förtydliga något i samtalen mellan eleverna.
Även Lena beskriver interaktionen i sin matematikundervisning på ett liknande sätt som
Susanne och har också en multimodal metodsyn där interaktionen mellan eleverna
prioriteras. Som framgår under rubriken Kommunikationsutvecklande metoder beskriver
Lena även flera arbetssätt som är lekfulla vilket också tyder på en multimodal metodsyn.
“Så jag tror att kommunikationen är från mig till en elev och så bygger en annan elev
på ungefär och så tillbaka till mig och så slänger jag kanske ut och så hoppar det ett
par gånger ute i klassrummet innan det är tillbaka till mig.” (Lena)
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Även Ulla har en multimodal metodsyn och har förmågorna i åtanke för interaktionen.
Hon förklarar att hon har lämnat matematikboken, och det hon upplevde var tyst
räknande, för att istället låta eleverna arbeta och kommunicera med varandra.
“Alla förmågor barnen ska utveckla idag, kommunikativa förmågor, resonemang,
problemlösning, där krävs en kommunikation. Du måste kommunicera med andra,
det går inte att sitta själv tyst, tycker vi utan att ingå i ett sammanhang både
tillsammans med mindre grupper och i större.” (Ulla)
När Elin får frågan om kommunikationen i hennes klassrum är mellan elev-elev, eller
mellan lärare- elev eller lärare- klass svarar hon:
“Jag har nog lite av allt men det är mycket lärare-elev.” (Elin A)
Elin är en respondent som skiljer sig från de övriga i det avseendet att hon inte lyfter
fram kommunikationen mellan eleverna i samma utsträckning som övriga respondenter.
Elin beskriver det som att hon har lite av varje, vilket innebär att det sker
kommunikation mellan eleverna, men lyfter ändå att den största delen av interaktionen
är mellan lärare och elev och baserat på det svaret faller hon under läroplanstyrd
metodsyn.
Ingen av de intervjuade lärarna visar däremot en traditionell metodsyn där eleverna till
största del arbetar enskilt och där interaktionen mellan eleverna är åsidosatt.

7.4 Kommunikationsutvecklande metoder
Under denna rubrik presenteras olika kommunikationsutvecklande metoder som
lärarna i föreliggande studie använder i sin matematikundervisning.
I intervjun med Lena kommer det fram att hon använder sig av många olika metoder för
att utveckla barnens kommunikationsförmåga. Några olika metoder hon nämner är
gemensamt arbete med kluringar, något som ligger innanför dörren i klassrummet när
barnen kommer in som de börjar samtala kring, EPA modellen, arbete med storyline,
stöttning i samtalen genom att ge barnen olika sätt att börja konversationen och även
drama. Lena beskriver i citatet nedan hur hon arbetar med drama genom att låta
gosedjuret Igge få delta i undervisningen. Lena ställer frågor till barnen genom Igge och
kan sedan observera hur barnen kommunicerar och förklarar för Igge.
“Att få lov att vad heter det stå tillbaka då som vuxen när man har, det är visserligen
jag som säger det han säger, men sen kan jag bara se på hur barnen möter Igge i det
här samtalet och jag kan stå tillbaka och se.” (Lena)
Lenas metodsyn är mulitmodal då hon arbetar med flera olika sorters metoder för att
utveckla barnens kommunikationsförmåga.
Även Ulla har en multimodal metodsyn när det gäller kommunikationsutvecklande
metoder. Några metoder hon använder sig av i sin undervisning är EPA, drama, olika
matematikspel och lekar. I citatet nedan beskriver Ulla en av lekarna hon använder för
att utveckla barnens kommunikationsförmåga.
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“Vi har bland annat kört den här sista minuten som man kör på Doobidoo t.ex. Det
har vi gjort på matematiska begrepp så då kommer de fram och så får de liksom ett
begrepp och så ska någon stå med ryggen då och förklara begreppet för nästa” (Ulla)
Elin beskriver att hon använder sig av problemlösning, tankekartor, genomgångar och
gemensamma diskussioner för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga. I citatet
nedan redogör hon för att hon även använder sig av drama för att arbeta med
kommunikation men sättet hon beskriver tolkar vi inte som
kommunikationsutvecklande. Därför kategoriseras Elin som en lärare med läroplanstyrd
metodsyn gällande kommunikationsutvecklande metoder.
“Vi använder drama, eleverna får ett tal och räknesätt för att demonstrera för
klassen.” (Elin B)

7.5 Roller
Efter att ha granskat empirin upplevde vi att kategorierna från det teoretiska ramverket
inte räckte till för att föra fram alla relevanta delar som framkom i intervjuerna. Därför
skapades ytterligare en kategori för att komplettera de redan befintliga. Denna kategori
belyser fler sätt att se på lärarens roll i kommunikationen än det som framkommer i
övriga kategorier.
I intervjun med Susanne framkom tankar och reflektioner kring lärarrollen i
klassrumskommunikationen. Nedan citat är exempel på hur Susanne beskriver hur hon
har skolat in eleverna i att söka svar hos varandra.
”Och det är väl också det här att man inte har målat in sig i ett hörn och att det bara
är jag som har alla svaren eller att det måste vara jag. Att man har ett tillåtande
klimat och då att man har lyft det också att hur viktigt det är att kunna hjälpa
varandra och att du lär dig av att förklara för en kompis.” (Susanne A)
Susanne ser inte sig själv som den allvetande läraren och vill inte förmedla den bilden
till eleverna. Genom citatet får vi också en bild av hur Susanne vill att eleverna ska se sig
själva och vilken roll de ska ta. Vi tolkar det som att Susanne vill ha mer av ett ”vi” i
klassrummet där alla ser varandra som tillgångar och hennes roll som lärare är en mer
ödmjuk roll där eleverna får ta mer plats.
En annan faktor som uppenbarade sig i flera av respondenternas svar presenteras av
Ulla nedan. Ulla fick frågan om vad hon ansåg vara elevens roll i kommunikationen.
”Ja, men det är ju att vara aktiv, att våga. Det gäller att skapa ett klassrumsklimat
där eleverna vågar ta plats och att deras, att de får känslan av att det jag har att visa
och det jag har gjort är viktigt, tänker jag.” (Ulla)
Frågan gällde elevernas roll, men i svaret kommer Ulla in på sin egen roll i
kommunikationen. Hon lyfter att ansvaret vilar på henne att se till att eleverna utvecklar
en identitet där de kan se sig själva som aktiva och bidragande i klassrummet. Hon lyfter
mod som centralt för att få en fungerande kommunikation. Om eleverna inte har en
20

grundtrygghet i klassen så kommer de inte till fullo kunna dela med sig av sina tankar
och idéer. Ullas roll är därför att bygga upp eleven.
Frågor har en central roll i undervisningen och detta är något som Frida lyfter på frågan
om lärarens roll.
”Asså, just de här lite borrande frågorna. …. det här med att svara snabbt är ju på ett
sätt inom matematiken så behöver man ju ha, vara snabb, man kan ju inte heller sitta
och tänka för länge för vissa saker måste ju automatiseras. Det gynnar ju inte alltid
att bara vara snabb och sen kan man inte förklara.” (Frida A)
Frida pratar om de borrande frågorna, de som går lite mer på djupet. Vid ett annat
tillfälle i intervjun förklarar Frida vad hon menar lite närmare och ger exempel på ”hur
och varför-frågor” Den andra typen av frågor som Frida nämner är de som genererar
snabba svar, vilket kan liknas vid IRF (initiation, response, feedback). Frida kan se ett
värde i båda frågetyperna. Hon lyfter att även om det är viktigt att kunna förklara sitt
tänkande, där eleven kan ta god tid på sig att fundera, behöver eleven ibland det snabba
tänkandet. Frida vill alltså att eleverna utvecklar förmågan att förklara, men även att de
utvecklar grundläggande automatiserade matematiska färdigheter.
“Asså jag är ju samtalsledaren som måste vara den här, ha den här helikopterrollen
för att, de är ju fortfarande små så det är ju full träning på vad är det. Hur kan man
förklara, hur kan man fråga varandra, så det är ju väldigt mycket, till en början är
det ju mycket jag som ställer frågor då.” (Frida A)
Frida använder sig av en metafor för att beskriva sin roll i klassrummet. Helikoptern,
den som hovrar ovanför och får överblick. Den som ser var man kan landa och var fokus
bör läggas. Den som kan hålla kursen för att den ser målet tydligt ovanifrån. Frida ser
den stöttande rollen då hon benämner sig själv som samtalsledare. Samtalsledaren
brukar vara den som ser till att alla får ta del av talutrymmet, att alla är delaktiga, att rätt
sak diskuteras och att samtalet rör sig framåt. Frida kan också sägas antyda
erfarenhetens betydelse. Hon undervisar yngre elever som är relativt nya i skolans värld
och menar då att hennes roll blir mer framträdande ”till en början är det ju mycket jag
som ställer frågor då”. Eleverna är i träningsfasen och hennes roll är att modellera hur
man hanterar ett matematiskt samtal.

7.6 Sammanfattning
I tabell 1 nedan ges en övergripande bild av vilken metodsyn de olika respondenterna
har gällande de olika kategorierna. I tabellen synliggörs det att det är en spridning
mellan de olika lärarnas metodsyner, men även en spridning sett till den enskilde
lärarens metodsyn i de olika kategorierna. En av studiens forskningsfrågor är vilka
likheter och skillnader som framträder, mellan de lärare som använder matematikbok
och de som arbetar utan matematikbok, när de beskriver hur de arbetar med
kommunikationsförmågan i matematik. I tabellen synliggörs det bara en skillnad mellan
lärare med och utan matematikbok, det är i kategorin språklig progression där båda
lärarna utan matematikbok har en läroplanstyrd metodsyn. I kategorin diskurs har en av
lärarna utan matematikbok en annan metodsyn än övriga fyra lärare. I övriga kategorier
framkommer inga skillnader.
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Tabell 1 Sammanfattning av lärarnas metodsyn
Multimodal
metodsyn

Traditionell
metodsyn

Läroplansstyrd
metodsyn

Språklig progression

Susanne

Elin
Frida

Lena
Ulla

Diskurs

Ulla

Elin
Frida
Lena
Susanne

Interaktion

Frida
Lena
Ulla
Susanne

Elin

Design

Frida
Lena
Ulla
Susanne

Kommunikationsutvecklande
metoder

Frida
Lena
Ulla
Susanne

Elin

Elin

8. Resultatdiskussion
I detta kapitel kommer studiens resultat att diskuteras i förhållande till tidigare
forskning med syftet att gå djupare i analysen av resultatet och se kopplingar mellan
föreliggande studie och tidigare forskning.
I resultatet presenteras lärarnas syn på användning av det matematiska språket. Flera
av respondenterna lyfte att det viktiga är att eleverna utvecklar en förståelse för
begreppen, även om de inte alltid använder begreppen när de samtalar. En av
respondenterna, Frida, hävdade att eleven genom att använda det matematiska språket
la sig på en högre nivå. Riesbeck (2008) såg i sin studie att läraren i klassrummet
pendlade mellan att använda ett formellt språk och ett mer vardagligt. Problemet var att
eleverna inte alltid hängde med i bytet mellan de olika två, vilket resulterade i att elever
och lärare inte befann sig i samma diskurs och därför tillägnade eleverna sig inte de
begrepp som läraren tänkt sig. Eleverna fick svårt att i sina samtal koppla begreppen till
det de aktivt arbetade med och hade inte förståelse för de begrepp de använde. Lärarna i
föreliggande studie betonade alla att det är viktigt att använda ett korrekt språk både
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från läraren och elevens sida, även om elevens begreppsanvändning kunde utvecklas
successivt.
Både föreliggande studies resultat och Riesbecks (2008) studie lyfte begreppsförståelse
som centralt. “Skapa förståelse i första hand och sen att man kan använda sig av dem”
som respondenten Ulla uttryckte det. Med det i åtanke kan man även se tillbaka på
Fridas uttalande om nivåskillnaden mellan de två olika språkbruken. Att sträva efter att
eleverna ska använda korrekt språk är viktigt, men ibland kanske eleverna använder sig
av begrepp de inte har en grundlig förståelse för och då kan det diskuteras om det är
frågan om en högre kunskapsnivå. Det är lärarens ansvar att lyfta in det korrekta
språket, som poängterades av både respondenterna och av Bell och Pape (2012), och då
etablera begreppen hos eleverna genom kontinuerlig användning. Riesbeck (2008)
betonade också att de två språkbruken inte utesluter varandra, utan att det sker en
pendling som är nödvändig för att utveckla just den begreppsliga förståelsen, något som
även respondenterna angav i sina svar.
Frågornas roll för kommunikationen är avgörande, det instämde alla respondenterna i.
Frida använde sig av uttrycket “borrande” frågor när hon beskrev hur hon använde sig
av frågor som går mer på djupet. Dessa borrande frågor kan likställas med det som
Gillies och Haynes (2010) och Franke, Webb, Chan, Ing, Freund och Battey (2009)
benämnde som sonderande frågor. I deras studier visade sig dessa frågor ge gott
resultat gällande att få eleverna att utveckla sina svar och ge mer utvecklade
resonemang. Det som Frida även lyfte var att det inte alltid är önskvärt att lägga tid på
detta. Ibland krävs det ett snabbt svar. Muhonen, Rasku-Puttonen, Pakarinen, Poikkeus
och Lerkkanens (2016) fick i sin studie fram att IRF (initiation, response, feedback) var
den mest förekommande interaktionsformen och att ingen diskussion av hög kvalité
förekom. Smart och Marshalls (2012) resultat visade, i likhet med Muhonen med fleras
(2016), att frågorna på en lägre kognitiv nivå inte satte igång några matematiska
diskussioner. Sahin och Kulms (2009) respondenter menade att de korta frågorna kan
vara användbara när man undersöker om eleverna besitter vissa grundläggande
färdigheter. Det som kan lyftas här är att de borrande, sonderande frågorna utan tvekan
är bättre lämpade för en matematisk diskussion, än de frågor som genererar korta svar.
Men i det kommunikativa klassrummet får man inte glömma att det finns vissa
färdigheter som eleverna måste automatisera för att ha en funktionell matematisk
förmåga. Kanske finns det en risk att färdighetsträningen blir lidande på grund av ett
stort fokus på samtal.
I resultatet framkom det att fyra av fem lärare hade en multimodal metodsyn när det
gällde interaktionen i matematikundervisningen. De prioriterade alltså interaktionen
mellan eleverna. Men som vi tar upp i bakgrunden så blir det inte automatiskt en bra och
givande diskussion för att eleverna placeras i grupper (Wistedt, 1996). I Makar, Bakker
och Ben-Zvis (2015) studie hjälpte lärarna eleverna genom att modellera för eleverna
hur de skulle förhålla sig i det matematiska samtalet. Walshaw och Antony (2008)
menar även de att eleverna måste skolas in i att aktivt lyssna och bygga vidare på
varandras lösningar. De menade att det är läraren som har ansvar för att målet för
lektionen nås och även för att skapa en helhet där alla elever är med på noterna. Den här
stöttande lärarrollen ses i resultatet i föreliggande studie, där Susanne menade att
hennes roll i samtalen är ”att stoppa till eller förtydliga.” Frida liknade sig själv vid en
helikopter, en målande beskrivning på hur hon uppfattade sin roll. Hon beskrev hur hon
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är den som måste skola in eleverna i hur de ska föra sig i de matematiska samtalen,
vilket tyder på en medvetenhet om att det inte är så enkelt som att bara be eleverna
prata och så vet de automatiskt vad de ska göra.
Lärarna i studien använde sig alla av flera olika metoder för att utveckla elevernas
kommunikationsförmåga. Alla lärarna i studien använde sig av
problemlösningsuppgifter i olika gruppkonstellationer där samtal mellan elever
uppmuntrades. I Berg (2014) studie framkom det lärarna hade börjat arbeta mer med
problemlösning efter implementeringen av Lgr 11 eftersom problemlösning fick en mer
framträdande roll i matematikundervisningen genom Lgr 11. Kanske kan det vara så att
framskrivningen av problemlösning i Lgr 11 kan ha påverkat matematikundervisningen
till att bli mer kommunikativ eftersom problemlösning sällan görs enskilt enligt våra
respondenter utan ofta genomförs genom EPA-modellen.
I föreliggande studie deltar tre lärare som arbetar med matematikbok i undervisningen.
Trots att användning av matematikbok har kritiserats för att inte inbjuda till interaktion
och samtal mellan elever, framgick det i resultatet att ingen av lärarna som använder
matematikbok hade en traditionell metodsyn gällande interaktionen. Traditionell
metodsyn innebär att eleverna till största del arbetar enskilt och att interaktionen
mellan eleverna är åsidosatt. Det kan bero på att lärarna använde sig av flera olika
metoder i sin undervisning och inte enbart använde matematikboken. En jämförelse kan
göras med de Ostasiatiska studierna (Lin och Li, 2009; Li och Li, 2009; Pang, 2009) som
presenterades i forskningsläget där matteboken hade en central roll i undervisningen
men inte var ett hinder för den kommunikativa undervisningen som lärarna ville
bedriva. Detta på grund av att lärarna omarbetade innehållet och utarbetade en struktur
som uppmuntrade till samtal mellan eleverna. Matematikboken har i dagsläget fått
representera en förlegad undervisning, en roll som den kanske inte har förtjänat.

9. Slutsats och framtida forskning
Slutsatsen av föreliggande studie är att det inte verkar finnas en tydlig skillnad mellan
de lärare som arbetar med matematikbok och de som arbetar utan matematikbok
gällande hur de arbetar för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga. Alla lärarna
i studien är medvetna om kommunikationens betydelse och sin roll i denna. De arbetar
aktivt med att främja kommunikationen. Kommunikationen som lärarna eftersträvar är
den där eleverna själva kommunicerar. Läraren ska mest finnas till för att ibland passa
ut matematiskt innehåll eller för att förstärka något, eller som en lärare i studien
beskriver kommunikationen “så att det inte blir den här pingpongbollen utan att det är
mer basket”.
I intervjuerna lyfte respondenterna i stort sett bara positiva aspekter av
kommunikationen och dess vinster om man genomför den på rätt sätt med ett klart
syfte. Dessa vinster har även presenterats i inledning, bakgrund och forskningsläge.
Dock fanns det ett undantag för detta och det presenterades av respondenten Lena. Lena
lyfte reflektionen att det kan finnas elever som under årets lopp faktiskt inte dragit nytta
av den kommunikativa undervisningen och istället hade mått bättre av en mer
traditionell undervisning (i det här fallet betyder traditionell läroboksbetonad). Om det
Lena säger stämmer är svårt att veta, men det är en viktig och sund tanke att ha med sig.
Det är viktigt att kommunicera, det är rent av nödvändigt, men vi får inte glömma att det
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i slutändan handlar om de små individer som sitter framför oss och deras bästa. Ibland
måste man tänka om och det är oavsett om man använder matematikbok eller inte.
Ett område för framtida forskning skulle kunna vara att undersöka hur lärare arbetar
med muntlig kommunikation med elever som har svenska som andraspråk. Det har den
senaste tiden kommit många barn med annat förstaspråk än svenska till våra skolor,
vilket eventuellt kan ändra förutsättningarna för att arbeta med muntlig kommunikation
i matematikämnet. Eftersom föreliggande studie har ett begränsat antal respondenter
skulle en annan möjlighet vara att göra en liknande studie, men i större omfattning.
Trots det begränsande antalet respondenter kan denna studie bidra med kunskap kring
hur man kan arbeta med den muntliga kommunikationen i undervisningen och ge nya
perspektiv på den roll man som lärare fyller i kommunikationen.
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Bilaga 1
Intervjufrågor
Namn:
År i läraryrket:
Utbildning:
Kan du beskriva hur en typisk matematiklektion ser ut? Hur jobbar eleverna,
enskilt, par, grupp osv.
Vad ska ha hänt under en matematiklektion för att du ska gå därifrån och känna
dig nöjd?
Vad innebär kommunikation i matematik för dig? På vilket sätt anser du det vara
värdefullt i din undervisning? Vad anser du vara god kommunikation?
Använder du lärobok i din undervisning?
Om ja:
1. Vilken i så fall? I vilket syfte använder du den?
2. Anser du att den aktuella läroboken ger förutsättningar till ditt arbete med
kommunikation i undervisningen. Om inte, hur kompletterar du det i
undervisningen?
3. Vad ser du för begränsningar med läroboken?
Om nej:
1. Varför använder du ingen lärobok?
2. Vad ser du för begränsningar med läroboken?
Var hämtar du ditt material?
Vilka arbetssätt använder du när du arbetar med muntlig kommunikation med
dina elever? På vilket sätt inbjuder dessa arbetssätt till kommunikation? Hur ser du till
att eleverna får träna på att samtala om matematikuppgifter?
Hur arbetar du med begreppsförståelsen?
Hur ser kommunikationen ut i ditt klassrum? Är det elev-elev, lärare-elev eller
lärare-klass? Hur tänker du när du delar in elever i par eller grupper vid muntlig
kommunikation? Vilka instruktioner får eleverna när de ska samtala med varandra?
Hur ofta arbetar ni med den kommunikativa förmågan? Upplever du att det finns
utrymme och tid för diskussioner i matematikundervisningen?
Vilken roll anser du att du som lärare spelar i klassrumskommunikationen? Hur
stöttar du kommunikationen?
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Har du reflekterat över hur du ställer frågor till eleverna? Vilken typ av frågor
använder du dig av och hur tror du att de påverkar kommunikationen?
Hur ser du på elevernas deltagande/roll i klassrumskommunikationen?
Hur tänker du kring språkbruket i matematikundervisningen? Är det viktigt för dig
att eleverna använder ett korrekt matematiskt språk? Vad ser du för svårigheter för
eleverna när det gäller det matematiska språket?
Vilka faktorer anser du är betydelsefulla för att skapa och upprätthålla en god
kommunikation? t.ex. klimat, möblering, du själv, stöttning, frågor, uppgifter?
Vad upplever du att matematiska samtal kan ge för vinster? Vad finns det för
svårigheter?
Känner du att du besitter de verktyg du behöver för att kunna bedriva den
klassrumsundervisning du vill?

Extra frågor som besvarades skriftligt
1. Hur introducerar du nya begrepp för dina elever, t.ex. när eleverna ska förstå ett
begrepp som addition? Hur arbetar ni med begreppen?
2. Använder du dig av några speciella arbetssätt, förutom problemlösning, när du
arbetar med muntlig kommunikation i matematikundervisningen, t.ex. drama,
begreppskartor?
3. Varifrån hämtar du material när du arbetar med annat än matematikboken?
4. Ger du eleverna några speciella instruktioner när de ska samtala med varandra, t.ex.
stödlappar med frågor de kan ställa till varandra eller något annat?
5. Hur ser du på användandet av matematiska vardagsbegrepp, kontra etablerade
matematiska begrepp, vilket språk vill du att dina elever ska använda och är det okej att
de använder sig av det andra språket, i så fall när?
6. Vilket språk använder du dig av i matematikundervisningen, eller pendlar du mellan
båda?
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Bilaga 2
Information- och samtyckesformulär
Vi är två studenter som läser vår sista termin på Grundlärarutbildningen F-3 på Halmstad
Högskola. För tillfället skriver vi vårt avslutande examensarbete som handlar om muntlig
kommunikation inom matematik. Syftet med studien är att undersöka lärares tankar kring
muntlig kommunikation i matematik och vilka arbetsformer de använder sig av för att främja
den muntliga kommunikationen i matematikundervisningen. Vi vill jättegärna att du deltar i
vår studie och ställer upp på en intervju kring just detta ämne. Intervjun beräknas ta ca 30 min
och kan ske på, av dig, önskad plats.
Vi har i vår studie tagit hänsyn till de fyra krav som Vetenskapsrådet (2002) redogör för. I
enlighet med samtyckeskravet är ditt deltagande i denna studie frivilligt och du kan när som
helst avbryta din medverkan, utan att behöva uppge skäl till detta. All insamlad data kommer
att avidentifieras, i enlighet med konfidentialitetskravet, vilket gör att deltagandet i studien är
anonymt. Det material som samlas in under intervjun kommer endast användas för den
aktuella studien. Studien kommer att publiceras i en databas på nätet (DIVA), men allt övrigt
material kommer att förstöras. Detta uppfyller nyttjadekravet. Slutligen har ni nu informerats
om studiens syfte och de etiska aspekterna, vilket uppfyller informationskravet.
Genom att skriva på detta papper bekräftar du att du tagit del av ovan information och att du
godkänner ditt deltagande i studien.

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.
Stockholm: Vetenskapsrådet. (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf)
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