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Sammanfattnig 

Intentionen med detta examensarbete var att redogöra för vilken syn och vad lärarna anser de 

gör för att främja kommunikations syftet för matematik i Lgr 11. För att uppnå detta har 

kvalitativa intervjuer genomförts med tre lärare i årskurs 2-3.  Resultat från undersökningen 

visar att ingen lärare anser att de inte uppnår målen i Lgr 11. Men lärarna säger att tiden är en 

avgörande faktor. De stora klasserna gör att läraren upplever att de inte har den tid till varje 

enskild elev som de hade velat ha. Vår syn på den tid och resurser lärarna måste lägga ner på 

enbart kommunikation har förändrats. Kommunikation är något som kräver mycket tid och 

resurser. Att enbart lämna eleverna i smågrupper för att diskutera matematik kan leda till en 

felaktig förståelse av matematik.  

 

Nyckelord: kommunikation, matematik, läroplan, smågrupper, fackspråk… 
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1. Inledning 

Under våra 3 år på Halmstad Högskola där vi läste BMANO (barn, matematik och 

naturorienterande ämnen) inriktning mot grundskolans tidigare år blev kommunikation ett 

ämne som fängslade oss båda. Speciellt kommunikationen i matematik mellan lärare och elev. 

Eftersom vi båda känner att vi kommer att jobba efter ett sociokulturellt perspektiv där 

lärandet är en pågående social process som har sina rötter i det kommunikativa samspelet 

mellan människor har vi valt att undersöka kommunikation. Inspirationskällan till vårt arbete, 

att göra en undersökning om kommunikation inom matematik kommer delvis från en artikel 

ur Nämnaren:1 2007 skriven av Wiggo Kilborn där följande skrivs:  

”Det har under en följd av år gjorts nya utvärderingar av och nya satsningar på svensk 

matematikundervisning. Inga av dessa satsningar har emellertid lett till någon väsentlig 

förbättring av de nedslående resultat som vi ständigt får ta del av. Kan en förklaring till detta 

vara att våra beslutsfattare är övertygade om att det som står i våra kursplaner också är vad 

som händer i klassrummet? Står det att man skall tala matematik så talar man matematik. 

Denna uppfattning sin tur lett till att man hittills bara analyserat skolans problem på en 

ytnivå och glömt bort att analysera vilken kommunikation som faktiskt sker mellan lärare och 

elev? Det är ju den kommunikationen som skapar förutsättningarna för att eleverna skall lära 

matematik” (Kilborn, 2007, s. 7). 

 

Detta gav oss inspiration till vår undersökning och vi valde därför att intervjua lärare för att få 

reda på hur lärarna uppfattar att kommunikationen ser ut i skolan i årskurs 2-3. Vi har en 

teoretisk kunskap efter alla dessa år på högskolan. Därför har vi valt att enbart rikta in oss på 

att intervjua lärare med stor praktiskt erfarenhet och vad deras tankar är kring 

kommunikation. Inte för att jämföra våra teoretiska kunskaper med deras praktiska utan mer 

för att vidga vår syn på matematisk kommunikation. Det vi kommer att jämföra är däremot 

intervjuresultatet mot tidigare forskning, till exempel Madelein Löwings avhandling från 

2004 om ”Matematikundervisningens konkreta gestaltning” och hur våra intervjuresultat 

förhåller sig till Lgr 11.  
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2 Bakgrund  

Inger Wistedt (1993) som är fil. dr. och forskningsassistent vid Stockholms universitet har 

publicerat en artikel i Nämnaren med utdrag ur rapporten ”Att använda barns informella 

kunskaper i matematikundervisningen”. I rapporten som gjordes av Stockholms universitet 

och matematiska intuitioner undersöktes hur barn lär sig matematik när de använder sina egna 

erfarenheter och vilka hinder som finns när de ska ta hjälp av varandra. I artikeln ur 

Nämnaren förklarar hon att läraren fungerar som stöd för eleverna i utveckling av 

kommunikation. Det är lärarens uppgift att se till att eleverna använder sig av korrekta 

matematiska termer. För enligt Riesbeck (2008) som förklarar i sin avhandling baserad på 

omfattande diskursanalyser i olika skolor och skilda miljöer att matematisk kommunikation 

infinner sig först då eleverna använder sig av korrekta matematiska termer. Hennes studie har 

skett i samverkan med bland annat Jan Wyndhamn och Inger Wistedt som är två tunga namn 

inom pedagogik. Utan lärarens stöd blir det svårt för eleverna att lära sig dessa termer. Dessa 

termer får enligt Kilborn (2008) inte vara oprecisa för då kan eleverna skapa en färgad 

förförståelse som inte överensstämmer med de termer som ska användas.  

Kommunikation är inget som eleverna utvecklar helt på egen hand (Dysthe, 1995; Löwing, 

2004). Läraren har en viktig roll i att stötta utvecklingen för kommunikation med att hjälpa 

dem formulera uttryck och tankar som de annars hade haft svårt med.                                                                                                                                        

Säljö (2000) menar att kommunikation mellan elev och lärare är en viktig faktor i ett 

sociokulturellt perspektiv och ”det är genom kommunikation som sociokulturella resurser 

skapas /.../ (och) förs vidare” (Säljö, 2000, s.22). Med andra ord är samtalet mellan elev och 

lärare ytterst viktigt för att främja lärandet och få eleverna att bli delaktiga i utvecklingen av 

egen kunskap och färdighet.  

Enligt Lgr 11 (läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2010) ska skolan sträva 

efter att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera om matematik i vardagliga 

situationer (skolverket, 2010). 
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3 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte är att undersöka vilken syn tre lärare, som undervisar i åk 2-3 på två olika skolor i 

södra Sverige, har på matematisk kommunikation och hur lärarna uppfattar den ser ut i 

undervisningen. 

Ur syftet har vi skapat frågeställningen: Vad anser lärarna att de gör för att främja 

kommunikationssyftet i Lgr 11 för matematik? 

Med att främja elevers kommunikation menar vi hur lärarna hjälper, utvecklar och stöttar 

eleverna för att skapa en god förmåga att samtala inom matematik.  
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4 Definition av begrepp 

För att förtydliga de väsentliga begrepp som används i vår undersökning har vi valt att 

definiera dem nedan. 

4.1 Kommunikation ur ett sociokulturellt perspektiv  

Allwood (1986) ser kommunikationen som en nödvändig beståndsdel i den mänskliga 

världen. För att kunna göra något tillsammans krävs det att vi kan förmedla information till 

varandra. Det är genom språket som vi kan göra något tillsammans menar även Riesbeck 

(2008) som anser att språklig kommunikation är den medierande länk mellan sociala 

interaktioner och individers tänkande. Wistedt (1993) förklarar att när elever ska lära sig 

något nytt utgår de från sina tidigare kunskaper. Risken med att man utgår från sina tidigare 

kunskaper är att den lärande förvränger fakta så den passar in i tidigare modeller av sin 

kunskap.  

4.2 Matematisk kommunikation 

Om kommunikation i Lgr 11 står det att elever ska kunna beskriva, uttrycka och formulera sig 

matematiskt i vardagliga situationer (skolverket, 2010). När Drath (2005) pratar om 

mattesamtal i Nämnaren:2 menar han att kommunikation är ett samtal mellan elever där 

utbyte av tankar om lösningen på matematiska problem sker. Detta sätt att kommunicera 

matematik delar även Widstedt (1993) som i Nämnaren:4 talar om kommunikation i grupp 

där elever delar med sig av sina tankar på ett matematiskt problem. Matematisk 

kommunikation uppstår även mellan läraren och elev och inte enbart elever i grupp. 

 

En annan sorts kommunikation som sker är den tysta dialogen som Madeleine Löwing fil. dr i 

matematikämnets didaktik presenterar i sin avhandling i Matematikundervisningens konkreta 

gestaltning. Avhandlingens syfte var att undersöka hur läraren hjälper elever att förstå 

matematik. Den genomfördes kvalitativt år 2004 med hjälp av observationer och intervjuer av 

nio lärare i fyra olika kommuner. En tyst dialog är när eleven redovisar skriftligt sin 

tankegång i räknehäftet. Lärarens uppgift blir sedan att följa och sedan utvärdera elevens 

tankegång. Detta kan i sin tur leda till en muntlig diskussion mellan lärare och elev.  
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4.3 Vardagliga situationer  

Vi valde att beskriva vardagliga situationer därför att i syftet för matematik i Lgr 11 står det 

att eleverna ska kommunicera om matematik i vardagliga sammanhang. 

I kommentarmaterialet till Lgr 11 står det inte beskrivet i detalj vad vardagssituationer är. 

Alla är vi olika och därmed har vi olika erfarenheter från vardagliga situationer. Det gör att 

orden vardagligt sammanhang kan tolkas på många olika sätt beroende på vilken erfarenhet 

man har från vardagen. Med vardagliga sammanhang i matematisk undervisning menas till 

exempel sådana saker som elever stöter på i sin vardag och som de kan relatera till. Exempel 

på sådana saker kan vara matlagning, tolkning av olika tidtabeller, passa tider, handla i 

affären, bestämma mått på olika saker och framför allt kunna kommunicera alla dessa saker 

till någon annan (Skolverket, 2010, kommentarmaterial).   

5 Litteraturgenomgång 

Vår teoretiska ansats hermeneutik kräver en god förförståelse av det fenomen vi vill 

undersöka. Det vi valt att lyfta i litteraturgenomgången är de områden vi anser belyser vårt 

syfte med undersökningen.  

5.1 Kommunikationens roll  

Att låta eleverna arbeta med matematiska uppgifter i grupp är ett bra sätt för att låta eleverna 

ta del av varandras kunskaper. Enligt Wistedt (1993) är det långtifrån tillräckligt att låta 

eleverna enbart arbeta i grupp. Hon menar att även om själva uppgiften är densamma för 

eleverna i gruppen har elever olika inlärningsstrategier. Detta i sin tur kan medföra att elever 

som kämpar med att reda ut sin egen tankegång och förståelse av en uppgift får svårt att sätta 

sig in i andras tankeprocesser till en lösning av en uppgift. Wistedt anser att det finns gränser 

för vad kommunikation kan bidra med när eleverna lär. Det hon menar är att risken finns att 

vi överskattar kommunikation genom att vi tror att det räcker att enbart låta eleverna tala 

matematik, argumentera för sin lösning och lyssna på andras argument kring en matematisk 

uppgift. Utifrån detta anser hon att den kommunikation som eleverna spontant klarar av på 

egen hand inte alltid går att lita på att den främjar varje enskild individs lärande.   

I doktorsavhandlingen skriven av Hansson (2011) menar hon att närvaron av läraren är 

väsentlig när eleverna kommunicerar med varandra. Lärarens uppgift är att hjälpa elever 

förstå och formulera sina egna och andras tankegångar kring en uppgift. Avhandlingen är 
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genomförd inom ramen för forskarskolan i utbildningsvetenskap vid centrum för 

utbildningsvetenskap och lärarforskning, Göteborgs universitet. Wistedt (1993) stödjer denna 

teori när hon menar om läraren ska kunna hjälpa eleverna måste läraren förstå att elevernas 

utsagor är uttryck för tankar i utveckling. För att göra detta ställs ofta frågan ”hur tänkte du” 

där eleverna måste redogöra för sin tankegång. Detta poängterar även Riesbeck (2008) när 

hon menar att lärarens uppgift är att ställa reflekterande och utmanande frågor för att eleverna 

ska utveckla sin kommunikation och sitt tänkande. Elevernas svar på lärarens frågor blir då ett 

bidrag till kommunikationen.      

En annan viktig aspekt för att kommunikationen ska fungera lyfter Brodin och Hylander 

(2005) som menar att alla barn behöver bli sedda av någon vuxen för att känna att de är 

bekräftade och genom att de känner sig delaktiga i kommunikationen ökar deras sociala 

kompetens. 

5.2 Adekvata matematiska termer   

Enligt Kilborn (2007) och Löwing (2004) bör lärare använda adekvata termer i sin 

matematikundervisning. Utan ett adekvat språk kan eleverna varken uttrycka eller förstå 

matematiska begrepp eller lära sig att behärska dem. Faran med oprecisa termer är att 

eleverna kan skapa en personligt färgad förståelse som kanske inte överensstämmer med de 

begrepp som eleverna förväntas använda. Riesbeck (2008) anser att det matematiska 

perspektivet infinner sig först då elever blir delaktiga i det matematiska språket när de tolkar 

symboler och använder sig av korrekta matematiska termer. För att skapa så effektiv 

kommunikation som möjligt behöver alla förstå de termer som används. 

Grupper som till exempel läkare, lärare och advokater skapar ett eget fackspråk vilket ger två 

parallella effekter. Den ena effekten är att om alla är insatta i fackspråket och dess termer ökar 

möjligheten till samarbete eftersom det går snabbare att överföra information i form av till 

exempel komplicerade termer. Om inte alla i gruppen förstår det fackspråk som används 

medför detta att de får svårare att ta till sig den information som ges. Detta kan resultera i att 

man hamnar utanför kommunikationen eftersom man inte förstår fackspråket (Allwood, 

1986). Detta stämmer överens med Kilborns teorier om vikten att lära ut samma korrekta 

begrepp till alla (Kilborn, 2007). För att kunna lära ut samma korrekta begrepp till alla måste 

elever och lärare vara tvåspråkiga, det vill säga kunna använda dubbla fraser, till exempel ”vi 

ska nu addera termerna – lägga samman talen” (Malmer, 2002, s. 49). Med tvåspråkighetens 
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hjälp blir det lättare för eleverna att förstå begreppen vilket gör att de kan använda dem på ett 

korrekt sätt (Malmer, 2002). 

5.3 Vardagsanknuten matematik         

Anledningen till att vi använder vardagsknuten matematik som rubrik beror på att i syftet för 

matematik i Lgr 11 står det att kommunikation ska ske i ett vardagligt sammanhang.   

Skolverket (2003) menar att ”För att förstå och se glädjen med den abstrakta matematiken 

behövs konkreta upplevelser och praktiska tillämpningar. Att få in mer av praktisk 

tillämpning i matematikundervisningen efterlyses” (Skolverket, 2003, sidan 30). 

Fördelen med konkreta material som Durhamn (2008) beskriver är att flera sinnen används i 

undervisningen. Vidare menar han att genom att använda så många sinnen som möjligt 

underlättas inlärningen av svåra abstrakta begrepp. Riesbeck (2008) menar att vardagliga 

situationer är en viktig plattform att behärska för elever om de vill bli fullgoda medlemmar i 

samhället.  

Nilsson (2003) i Nämnaren:3 har tolkat att matematik betraktas som ett språk och ett 

hjälpmedel till elever för att förstå och hantera sin omvärld. Han styrkte sitt påstående med 

hjälp av den dåvarande kursplanen Lpo 94. Att jobba med konkreta föremål gör uppgiften 

både konkret och laborativ. Nilsson beskriver ett exempel på en vardagsnära uppgift där 

elever i lågstadieklass hjälper läraren att bestämma vilken av de fyra kloten är närmast mitten. 

Elever ger olika förslag på hur man kan mäta avståndet. De nämner allt från fötter till olika 

redskap att mäta med och kommer självmant in på matematiska begrepp som centimeter och 

meter. Vad Nilsson anser vara positivt med denna uppgift är att eleverna får ge olika förslag 

utan att bli korrigerade direkt. Dialog och samarbete utgjorde en stor del av att lösa uppgifter. 

Dessutom kan läraren knyta an till elevers egna erfarenheter så att eleverna känner att 

uppgiften är verklighetstrogen. Dock anser Nilsson (2003) att det samtal som sker mellan elev 

och lärare inte är lika öppet som man tror utan bara skenbart öppet. Med en öppen uppgift 

menas en uppgift som saknar ett givet svar. Uppgiften är beroende av hur personen tolkar 

uppgiften. Elevernas förslag på hur de ska mäta blir inte korrigerade. De kommer självmant in 

på centimeter och meter genom dialog med varandra. Det ges många olika definitioner på hur 

lång en centimeter och meter är. Men det finns trots allt bara ett givet svar på hur lång en 

centimeter och meter är som inte är förhandlingsbara. Detta gör att en tillsynes öppen dialog 

om matematiska begrepp med elevers olika tolkningar och uppfattningar egentligen är ett 
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samtal som bara kan leda till ett ställe. Samtalet leder till den korrekta definitionen av en 

centimeter eller en meter.  

5.4 Kommentarmaterialet för Lgr 11  

I kommentarmaterialet för Lgr 11 i skolverket förklaras ändringarna från Lpo 94. Lgr 11 

lägger större vikt på elevers utveckling gällande kommunikation i matematik. En av 

anledningen till denna förändring var skolinspektionens granskning av undervisningen i 

matematik 2009. Även utvärdering av TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study) och PISA (Programme for International Student Assessment) som är 

internationella undersökningar av elevers undervisning, kunskaper och förmågor har visat att 

stor del av undervisningen i matematik är enskild räkning förklaras i kommentarmaterialet 

(skolverket, 2010, kommentarmaterial). Detta är något som även Petterson (2008) kommit 

fram till i sin avhandling där hon gjorde en fallstudie och en enkätundersökning på 180 elever 

på en och samma skola. Studien visar att den dominerande undervisningsmodellen är 

fortfarande tyst matematik. En sådan undervisningsmodell främjar inte elevernas 

förutsättningar för utveckling.  

SOU (Statens offentliga utredningar) fick uppdrag av regeringen undersöka förslag till 

åtgärder för att vända trenden med sjunkande resultaten inom matematik. Utredningen visade 

att enskild räkning ”tyst räkning” är skadligt för eleverna då det inte skapar lust och 

motivation till meningsfullt lärande (SOU 2004:97). Håkan Lennerstad från Blekinge tekniska 

högskola och Lars Mouwitz från Göteborgs universitet menar i sin avhandling ”Mathematish 

– a Tacit Knowledge of Mathematics” också att enbart mekanisk räkning inte leder till en 

fullständig kunskap för alla. Det författarna förespråkar är att eleverna måste samtala om sina 

lösningar och dess termer. Sker inte detta så förblir matematiken ett främmande språk. Denna 

teori som författarna använder i avhandlingen bygger enligt dem på spekulativa resonemang 

med empirisk underbyggnad från matematikens historia och deras egna erfarenhet 

(Lennerstad & Mouwitz, 2004). 
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5.5 Styrdokument ur Lgr 11 

Läroplanen Lgr 11 är något som alla lärare ska förhålla sig till. Detta innebar att för att vi 

skulle kunna genomföra vår studie var vi tvungna att sätta oss in i de kommunikations mål 

som finns där. I gällande kursplan i matematik ur Lgr 11 (skolverket, 2010) som ersatt Lpo 94 

(skolverket, 1994) tas kommunikation upp på bland annat följande sätt i syftet för matematik: 

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera 

logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen 

också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens 

uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i 

vardaglig och matematiska sammanhang” (skolverket,2010 s.31). 

I det centrala innehållet för matematik tas kommunikation upp i följande mål (skolverket, 

2010). 

Taluppfattning och tals användning 

 Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal 

och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien. 

I taluppfattning är det ordet beskriva som står för det kommunikativa i målet. Eleverna ska 

kunna sätta ord både skriftligt och muntligt på hur positionssystemet används för att beskriva 

naturliga tal.   

Algebra 

 Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, 

             beskrivas och uttryckas.   

Eleverna ska kunna beskriva enkla geometriska former och talföljdsmönster. De ska även 

kunna uttrycka sig med bilder och ord istället för enbart siffror.    

  Geometri  

 Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet. 

Att kunna beskriva var något befinner sig är essentiellt för kommunikation.   
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Sannolikhet och statistik:  

 Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och 

beskriva resultat från enkla undersökningar. 

För att kunna redovisa sitt resultat bör eleverna kunna utläsa tabeller och diagram.  

 

Problemlösning 

 Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer 

Det är viktigt att eleverna kan formulera en korrekt fråga för att göra sig förstådd. Genom att 

formulera frågor utifrån vardagen kan de hjälpa eleverna se matematiken i vardagen.  

5.6 Resonemang kring litteraturgenomgång 

Vi ser att Lgr 11 lägger vikt på kommunikation genom att eleven skall beskriva, uttrycka, 

formulera och resonera kring matematiska lösningar. Dessa färdigheter krävs för att skapa en 

god matematisk kommunikationsförmåga vilket stödjs av Kilborn (2007), Löwing (2004) och 

Riesebecks (2008) teorier kring matematisk kommunikation.  

För att kunna kommunicera matematik krävs stöd av läraren för att elverna ska utveckla 

korrekta matematiska termer. Vi kommer att förhålla oss till litteraturgenomgången genom att 

den har förstärkt vår förförståelse av matematisk kommunikation. Det analysverktyg vi 

använde krävde en god förförståelse vilket vi har skaffat oss genom litteraturgenomgången.  

6 Metod 

6.1 Urval 

Vi har avgränsat oss till att framför allt belysa lärarnas syn på kommunikation och till vilken 

grad de anser de främjar elevers kommunikation inom matematik i årskurs 2-3 med tre lärare 

från två skolor. Vi kontaktade samtliga lärare personligt för att se om de var intresserade av 

att deltaga i våra intervjuer. Två av lärarna har vi tidigare haft kontakt med under vår 

utbildning och den tredje läraren har vi blivit rekommenderade av annan personal på samma 

skola på grund av sina kunskaper om matematik.   

Här nedan beskriver vi intervjupersonerna och deras bakgrund. För att behålla 

intervjupersonernas anonymitet har vi valt att kalla dem lärare A, lärare B och lärare C.  
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Lärare A:   

Lärare A är en kvinna som jobbat över 30 år som lärare, det vill säga hon har stor erfarenhet 

inom läraryrket och dess förändringar genom tiden. Hennes erfarenhet var en av 

anledningarna varför vi valde just denna lärare i vår undersökning. Läraren beskriver sin 

utbildning som en traditionell lärarutbildning i grunden som hon under sin arbetskarriär 

uppdaterat med olika kurser. För närvarande är hon klassföreståndare för en andra klass med 

tjugo elever i en skola i södra Sverige. Skolan har över 500 elever uppdelat från F-6 och den 

ligger i en medelstor stad.      

Lärare B:  

Lärare B är kvinna som jobbat över 20 år som lärare. Även hon besitter en stor erfarenhet av 

läraryrket. Hon är utbildad lärare som också valt att uppdatera sin utbildning med olika 

kurser. För närvarande är hon en klassföreståndare i en årskurs två med tjugo elever i södra 

Sverige. Skolan har strax över 300 elever och placerad i utkanten av en medelstor stad. 

Skolan har nyligen fått en grupp elever med invandrarbakgrund på grund omstrukturering av 

skolor inom kommunen.     

Lärare C: 

Lärare C är en kvinna som jobbat som lärare i över 15 år. För närvarande är hon klasslärare i 

en årskurs 2. Hon är beskriven som engagerad och kunnig inom matematik av sina kollegor. 

Är utbildad lärare för grundskolan. Även hon har uppdaterat sin utbildning med mattekurser. 

Vi blev rekommenderade att intervjua henne av andra lärare på skolan. Lärare B och C jobbar 

i samma skola. 

6.2 Val av metod 

Vi valde ett kvalitativ arbetssätt som enligt Nylén (2005) och Patel och Davidsson (2003) 

innebär att man under arbetssprocessen kan göra löpande analys av det material man samlat in 

till skillnad från kvantitativ metod där man väntar tills man har samlat in allt material. 

Fördelen med löpande analys är att den information man samlar in fortfarande är aktuell och 

färsk. Inom den kvalitativa analysen används begreppet internala relationer som innebär att de 

olika delarna ur ett fenomen förutsätter varandra vilket i sin tur påverkar helheten (Patel & 

Davidsson, 2003). Detta stämmer överens med den hermeneutiska utgångspunkt vi har valt att 

analysera resultat med (se 6.4). 
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6.3 Kvalitativ intervjumetod 

Enligt Patel och Davidsson (2003) kan intervjuer och enkäter innehålla många frågor vilket 

kan leda till att de personer som ska svara på frågorna upplever dem som tröttsamma. Vidare 

menar författarna att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ till en kvalitativ 

undersökning som syftar till att förmedla personernas livsvärld eller uppfattningar om en viss 

företeelse (Patel & Davidson, 2003). Dessutom finns det inte möjlighet med enkäter att 

motivera frågan för personen vilket kan leda till bortfall. En annan orsak till varför vi inte 

använder oss av enkäter är på grund av avsaknad av tid till detta examensarete. Vi valde 

intervjuer, då vår tid var begränsad, för att samla in information som skulle belysa vår 

frågeställning. Vi valde intervjuer istället för enkäter eftersom med intervjuer finns 

möjligheten till att komplettera och vidareutveckla frågorna i efterhand. 

Som intervjuteknik valde vi en metod som kallas omvänd tratt-teknik. Denna metod innebär 

att vi börjar med frågor där vi frågar efter något specifikt. Efterhand öppnas frågorna upp och 

blir mer övergripande vilket ger mer utrymme för lärarna att sväva ut med sina svar. Denna 

teknik används ofta för att undersöka intervjupersonens inställning. ”Omvänd tratt-teknik 

hjälper personen att tänka igenom området och bilda sig en uppfattning under tiden som 

frågorna besvaras” (Patel & Davidsson, 2003, s.74). Vi ansåg att denna teknik passade oss 

eftersom vi undersöker lärarnas inställning till kommunikation inom matematik. I och med att 

vi använde oss av omvänd-tratt teknik och ställde frågor i en bestämd ordning innebar det att 

vi hade en hög grad av strukturering. Strukturen på våra frågor gav lärarna möjlighet att svara 

med egna ord, vilket gör att vi fick en kvalitativ intervju med låg standardisering (Patel & 

Davidsson, 2003). 

Våra 10 kvalitativa intervjufrågor formulerades för att passa in i omvänd tratt-teknik. Vi 

strävade att hålla frågorna korta och enkla för att undvika eventuella missförstånd av 

intervjupersonerna. Intervjuerna utfördes konfidentiellt vilket innebär att vi vet vem 

personerna är och vad de har svarat, men ingen utomstående person kommer att veta (Patel & 

Davidsson, 2003). Intervjufrågorna har godkänts av våra handledare via mailkontakt. 

Samtliga intervjupersoner kontaktades i förväg och informerades om undersökningens syfte.  

6.4 Teoretisk utgångspunkt  

Patel och Davidsson (2003) menar att hermeneutik har en kvalitativ teoretisk utgångspunkt 

som betyder tolkning av förståelsen och livsvärlden. För att få den förståelsen vi söker 
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använde vi oss av hermeneutik som syftar till att man pendlar från del till helhet och helhet till 

del för att få en större förståelse av ett visst fenomen (Patel & Davidsson, 2003; Kvale & 

Brinkmann, 2009). Pendlingen som sker är en god hermeneutisk spiral som syftar till en 

djupare förståelse av ett visst fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009). Den enskilda delen kan 

påverka meningen av helheten. Med en ny helhet kan även delarna förändras som i sin tur kan 

leda till en ny helhet åter igen.  

Birkler (2008) förklarar den hermeneutiska cirkulära rörelsen på följande sätt. Man ska läsa 

en bok som en vän har rekomenderat. Innan man börjar läsa boken har man en 

helhetsuppfattning om att boken är bra eftersom en vän har rekommenderat den. När man 

läser första kapitlen antingen bekräftas den här uppfattningen eller inte. Uppfattningen av 

första kapitlet blir den nya deluppfattning som i sin tur kan påverka helhetsuppfattningen av 

boken. Det i sin tur påverkar nästa kapitel som blir den nästa deluppfattning och så vidare.  

Detta pågår tills man har hittat en så fullständig förståelse som möjligt (Patel & Davidsson, 

2003; Kvale & Brinkmann, 2009). I vårt fall betyder detta en förståelse för vad läraren gör för 

att främja kommunikation inom matematik. I praktiken innebär det att de svar vi får från 

intervjuresultaten kommer att tolkas med denna metod. Vad gör läraren för att främja 

kommunikation och varför? Frågan vad läraren gör kommer att forma vår slutsats genom att 

vi ställer svaren vi får från intervjufrågorna mot Lgr 11 och tidigare forskning om 

kommunikation inom matematik.  
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6.5 Analysverktyg 

För att analysera den empirin vi har fått från intervjuerna har vi valt att använda en 

hermeneutisk meningstolkning som enligt Kvale och Brinkmann (2009) består av sju olika 

rättsnören. Författaren menar att hermeneutik inte är en metod som behöver tillämpas steg för 

steg. Men eftersom det är första gången vi använder den kommer vi försöka att följa den steg 

för steg. Dessa steg är till för att underlätta tolkning av bland annat intervjutexter. 

1. Steg 1 handlar om den eviga processen bakåt och framåt mellan delar och helhet vilket 

utgör grunden i hermeneutiska cirkeln. Vilket vi noggrannare beskrivit ovan i punkt 

6.4. Den här cirkeln ska betraktas som en god cirkel som hjälp till en djupare 

förståelse av en mening. Det gäller att träda in i cirkeln på rätt sätt och inte undvika 

den. 

2. Steg 2 handlar om att man avslutar tolkningen av meningen när man har kommit fram 

till en god gestalt för ett inre sammanhang i texten utan klara motsägelser. 

3. Steg 3 handlar om att man ställer deltolkningarna mot textens helhet. Har man andra 

texter från samma författare kan man också ställa deltolkningarna mot dem. 

4. Steg 4 handlar om att texten ska betraktas som autonom. Det vill säga att man tolkar 

texten utifrån enbart det som står i empirin.  

5. Steg 5 handlar om att man ska besitta kunskap om textens tema.   

6. Steg 6 handlar om man att ska vara medveten om att det inte finns någon 

förutsättningslös tolkning av en text. Man kan som tolkare inte blunda för den 

förförståelse och kunskap man redan har. Det gäller att vara medveten om att 

förförståelsen och den kunskap man redan har kan påverka de frågor man ställer och 

de svar man får. 

7. Steg 7 handlar om att varje tolkning man gör av en text ökar meningsförståelsen och 

dessa nya tolkningar skapar förnyelse som breddar och berikar även om tolkningarna 

är felaktiga.  

Samtliga sju steg återkommer vi till längre fram i arbetet. 
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6.6 Validitet och reliabilitet 

Vår undersökning är abstrakt eftersom vi utgår från intervjuer med lärare och deras tolkning 

av kommunikation. Vi kommer från en teoretisk utbildning med nya kunskaper och synsätt på 

lärande. Däremot har vi inte lika mycket praktisk erfarenhet av hur verkligheten ser ut i 

skolundervisningen som de verksamma lärarna har. Under dessa år har vi haft 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU), men trots dessa praktiska upplevelser är det 

fortfarande det teoretiska som dominerar vårt synsätt och förförståelse av skolan.  

Patel och Davidsson (2003) förklarar att med en intervju finns det risk att styra svaren med de 

frågor man ställer. Ingen av oss författare är vana intervjuare vilket medför att sättet vi 

intervjuar på är långtifrån optimalt. Enligt författarna kan detta i sin tur påverka de svar vi får. 

Lärarna vet om att de blir inspelade under intervjun och den information som ges kommer 

redovisas i vår studie. Detta kanske kan medföra att en del av intervjupersonerna har svårare 

att erkänna eventuella brister inom ämnet trots deras anonymitet. Patel och Davidsson (2003) 

påpekar att det är viktigt att motivera och synliggöra syftet för intervjupersonerna för att de 

ska inse nyttan med att besvara våra frågor. Vid transkribering av en intervju kan enligt Patel 

och Davidsson (2003) materialet påverkas mer eller mindre. Med andra ord kan det vara 

frestande att för den som transkriberar göra det som har sagts tydligare genom att tillföra 

punkter, kommatecken och hoppa över pauser för att göra texten tydligare än vad samtalet 

egentligen var. Dessa påverkningsfaktorer har vi varit medvetna om. Undersökningen är 

endast gjord på 3 lärare i två olika skolor i årskurs 2-3 vilket innebär att de resultaten och 

svaren vi får inte kan generaliseras. Dock är det som vi undersökt och analyserat relevant 

inom vår undersöknings ramar.    

Reliabilitet handlar om forskningsprocessens förmåga att generera resultat som inte varierar 

från tillfälle till tillfälle. Den ska heller inte variera beroende på vem som genomför 

forskningen. Vi utgick från dessa riktlinjer när vi skapade våra intervjufrågor. Frågorna 

ställdes på exakt samma sätt till varje intervjuperson för att samtliga skulle ha samma 

förutsättningar att svara på våra frågor i olika miljöer, olika tidpunkter och av olika forskare 

(Denscombe, 2004). Frågorna som skapas är till för att svara på syftet. Dessa frågor skapas 

utifrån vår förförståelse och den kunskap vi har fått från tidigare forskning som sedan 

mynnade ut i en undersökningsfråga (Denscombe, 2004; Patel & Davidsson, 2003).   
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Men Patel och Davidsson (2003) påpekar att om samma person svarar olika på samma fråga 

vid olika tillfällen behöver det inte vara ett tecken på låg reliabilitet. Personens uppfattning 

och förståelse kan ha förändrats under tiden vilket kan leda till att personen har fått en ny 

uppfattning om frågan. Det behöver alltså inte vara frågans låga reliabilitet som leder till ett 

nytt svar.         

Validitet och reliabilitet går hand i hand och påverkas av varandra i undersökningen. Bara för 

att reliabiliteten är hög är det inte självklart att validiteten är hög. Fast än noggranna 

mätningar görs kan det vara felaktiga saker man mäter vilket göra att vi får felaktiga resultat. 

Men är reliabiliteten låg vilket man får av att använda sig av bristfälliga mätinstrument 

sjunker även validiteten eftersom mätningen inte blir tillförlitlig.  

6.7 Etisk reflektion 

Lagen om etikprövning finns för att skydda människor och hjälpa forskaren (SFS:2003). Fast 

än denna lag inte omfattar vår undersökning är det något som vi bejakat ändå. 

Förhållningssättet att aldrig kränka någon eller något ligger i vår natur som lärare.   

”Forskaren vill att intervjun ska vara så djup och inträngande som möjligt, med risk för att 

intervjupersonen kränks, och å andra sidan vara så respektfull mot intervjupersonen som 

möjligt, med risk för att det insamlade empiriska materialet bara skrapar på ytan” (Kvale och 

Brinkmann, 2009, s. 190). Det finns för och nackdelar med att vara djup och inträngande mot 

intervjupersonen. Vi var medvetna om att vår undersökning kunde anses vara känslig för 

intervjupersonerna. Våra frågor berörde bland annat den nya läroplanen Lgr 11 och hur 

lärarna förhåller sig mot den. Att vi som blivande lärare frågar hur intervjupersonerna 

förhåller sig mot Lgr 11 kan upplevas vara ifrågasättande och kanske till och med kränkande 

om hur de sköter sitt jobb. Men ställer vi inte dessa frågor skrapar vi bara på ytan och riskerar 

att missa värdefull information om verkligheten. Därför förtydligade vi att intervjun var 

anonym och att vi inte var ute efter att kritisera någons arbetssätt.      
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7 Intervjuresultat och analys 

Här kommer vi att redogöra vårt resultat av intervjufrågorna med utvalda citat från de svar 

som intervjuerna gav. För att redovisa empirin och analysen valde vi att skapa rubriker som 

passar vårt syfte. Under dessa rubriker kommer vi att redovisa våra tolkningar av empirin som 

vi gjort med hjälp av den hermeneutiska meningstolkningen.                                                                    

Vi använde hermeneutisk meningstolkning som analysverktyg. Eftersom det är första gången 

vi analyserar ett datamaterial av denna omfattning valde vi att följa stegen som Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver. En analys har skett kontinuerligt under arbetets gång där varje 

delresultat har påverkat vår helhetssyn som har legat till grund till ny tolkning av nästa 

delresultat. Denna cirkel pågick tills vi funnit vad vi ansåg vara goda kategorier. Nästa steg i 

meningstolkningen var att vid tillgång ställa våra tolkningar ur de transkriberade intervjuerna 

mot andra texter från samma intervjupersoner. Tyvärr hade vi inte tillgång till andra 

transkriberade intervjuer av våra intervjupersoner. Vi fortsatte att försöka tolka de 

transkriberade intervjuerna utifrån sin egen referensram det vill säga enbart det som står i 

empirin. En viktig del i tolkningen var att besitta kunskap om textens tema. Vilket vi 

införskaffat genom tidigare forskning och litteratur. Den kunskap från tidigare forskning vi 

fick ansåg vi försvårade att tolka utan förförståelse. För att använda analysverktyget krävs en 

insikt att det inte finns någon förutsättningslös tolkning av en text. Men att vara medveten om 

detta ökar insikten att förförståelse kan påverka frågorna man ställer och de svar man får. 

Sista punkten i analysverktygen handlar om att ge alla tolkningar en chans även de som 

verkar tvivelaktiga.    

7.1 Synsätt på lärande och kommunikation  

Genom att ta reda på vad lärarna hade för tankar om sitt lärande och begreppet 

kommunikation valde vi rubriken synsätt på lärande och kommunikation.  

Lärare A lyfter fram vikten av att ge eleverna en stabil grund att stå på för att gå vidare i sin 

utveckling: ”Samtidigt som man pratar mycket om att tala matematik så får man inte glömma 

dom matematiska grunderna” (lärare A). Detta stödjer även Petterson (2008) där hon menar 

att eleverna måste lära sig grunderna innan de kan gå vidare till snabbare och elegantare 

lösningar genom att träna det logiska tänkandet och processen till resultatet. 

För att främja kommunikationen framhäver lärare A vikten av att eleverna ska vara trygga i 

klassrummet för att våga kommunicera. Detta vilket även Brodyn och Hyllander (2005), 
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menar är viktigt för att eleverna ska känna sig trygga och våga vara delaktiga i 

kommunikationen: ”Trygghet är viktigt för att eleven ska våga prata i klassen” (lärare A). 

Lärarens definition av kommunikation är när elever sätter ord på sina mattebilder. Med 

mattebilder menar hon de tankar som kommer upp i elevers huvuden när de jobbar med 

matematik: ”Att du lär barnen att måla ut, precis som du målar om du ska prata nåt estetiskt. 

Sen så ska man ju liksom, det är att kunna förklara sina matte bilder för alla barn har liksom 

matte bilder. När barn kan sätta ord på sina matte bilder, då sker kommunikation” (lärare A). 

Lärare B:s sätt att beskriva sitt synsätt på lärande stämmer bra överens med den 

sociokulturella synsätt där hon säger att ”Elever lär av varandra också”. Detta styrks även av 

Säljö (2000) som säger att ”det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas 

/…/ (och) förs vidare” (Säljö, 2000, s. 22). Precis som lärare A poängterar även lärare B att 

tryggheten i klassen är viktig för att främja kommunikationen: ”Tryggheten är också viktig 

för lärandet” (lärare B). 

Att sätta ord på sina mattebilder vilket innebär att man ska kunna förklara sitt matematiska 

tänkande för någon annan är något som samtliga lärare förespråkar. Kilborn, W (2007) säger 

att utan korrekta matematiska termer kan ett matematiskt språk aldrig uppstå. De intervjuade 

lärarnas syn på kommunikation i matematik är lika. Det handlar om att kunna sätta ord på sina 

tankar: ”Begreppen, att man liksom tidigt pratar om addition, subtraktion, multiplikation och 

så vidare, att man sätter dom rätta orden på, på dom här begreppen” (lärare B). 

Lärare C anser att hennes synsätt på lärande varierar beroende på vilka elever hon arbetar 

med. Hon påpekar också att gruppsammansättningen är en avgörande faktor. Läraren strävar 

efter att göra lektionerna så individanpassade som möjligt vilket också styrks av Lgr 11 som 

säger att läraren ska ”ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter 

och tänkande” (skolverket, 2010). Kommunikation enligt lärare C är att eleverna ska kunna 

formulera sig skriftligt och muntligt, kunna beskriva sina tankar, reflektera och beskriva sin 

väg till lösningar. Eleverna ska kunna sätta ord på sin förståelse både muntligt och skriftligt. 
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7.2 Lärarnas arbetssätt för att främja kommunikation 

Lärare A är mer skeptisk till läroboken än lärare B och C: ”Som lärare om man varit lärare 

några år blir man trött på allt läromedel och man hittar bristerna efter ett tag, det man tyckte 

var jätte bra första gången man såg det och jobbat med det två omgångar eller en omgång 

börjar man hitta brister och så” (lärare A). Lärare A började sin karriär helt utan läroböcker 

och skapade allt material själv. Detta anser hon är det optimala sättet att jobba med därför att 

det är lättare att nivåanpassa för eleverna enligt henne. Dock förklarar hon att idag går det inte 

att jobba på detta vis på grund av avsaknad av tid. För stor del av tiden går tyvärr till 

dokumentation och annat administrativt enligt henne.  

Lärare A förkastar dock inte läroboken helt: ”Upplägget att ha allt i en bok, upplägget att inte 

allt är någonting som alla måste göra utan lära barnen att man hoppar lite man tar lite här man 

tar lite där, alla behöver inte göra allt. Det upplägget tyckte vi var bra” (lärare A). Hon gillar 

upplägget i nuvarande mattebok och menar att matteboken är bra till att lära eleverna 

matematiska grunder och strategier som även Petterson (2007) anser viktigt för att kunna 

skapa kommunikation. Kommunikationen främjar lärare A med annat material. ”Man har fått 

gamla idéer från gamla läroböcker, det har man med sig, stjäl man någon idé härifrån och 

någon idé därifrån” (lärare A). Genom alla sina år i yrket har lärare A samlat på sig konkret 

material som hon använder. Till exempel mattekluringar, konkreta och laborativa material så 

som plastpengar och spel. Lärare A anser att spel är bättre än vilket annat arbetsmaterial som 

helst: ”Dom flesta spel är bättre för barnen än alla extraböcker” (lärare A). Spel är ett bra sätt 

att konkretisera matematiken på ett lustfyllt sätt vilket underlättar inlärningen av abstrakta 

begrepp (Durhamn, 2008; Skolverket, 2003). 

Lärare B är däremot tryggare att jobba med läroboken och motiverar detta med goda resultat 

på nationella proven. Att tillägga är att lärare B inte enbart jobbar efter läroboken utan jobbar 

även med laborativt material. ”Utematematik ibland där man går ut och undersöker och mäter 

och sådär. Och sen sorterar, plockar kottar eller vad det nu är” (lärare B). Lärare B anser att 

den lärobok de använder främjar kommunikation på så vis att eleven ska förklara och 

motivera hur de kommer fram till den matematiska lösningen både muntligt och skiftligt. 

Elever redovisar sina tankegångar i häftet skriftligt. Därefter reflekterar läraren över elevernas 

skriftliga tankegång och skriver en liten kommentar. De frågor som uppstår kan i sin tur leda 

till en diskussion mellan läraren och eleven. Detta är enligt Löwing (2004) en så kallad tyst 

dialog. 
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Arbetssättet att placera elever i mindre grupper är något som samtliga intervjuade lärare anser 

underlätta elevers möjlighet till att kommunicera: ”Att eleverna samarbetar i smågrupp vid 

problemlösning och så, så att de få får tillfälle att diskutera och samtala om olika 

lösningsförslag och sätt att tänka” (lärare B).  

Lärare C jobbar med ett material från Eldorado som hon anser ”lyfter fram kommunikationen 

och inte en massa räknande, inte massor med görande” (lärare C). Hon menar att boken inte 

innehåller en massa uppgifter som eleverna ska jobba sig genom enskilt. Det är mycket 

uppgifter som uppmanar till samarbete elever emellan vilket är ett bra sätt att främja 

kommunikationen enligt henne. Att arbeta med vardagliga situationer strävar lärare C efter, 

men hon menar också att olika klasser bjuder in olika mycket till detta. En del klasser är 

nyfikna på allt som sker runt dem och då är det lättare att naturligt föra in det i 

undervisningen. Men i en del klasser känner hon att denna nyfikenhet saknas och då är det 

lärarens uppgift att introducera vardagen i undervisningen. ”Har man inte någon som drar i 

det så får man tillrättalägga det själv genom att göra praktiska saker” (lärare C).  

Lärare A, B och C är positiva till att arbeta med vardagliga situationer för att på så vis främja 

kommunikation inom matematik. Lärare B hade velat utgå mer från vardagliga situationer, 

bland annat att komma ut mer i närområdet, vilket också kräver mer resurser i form av fler 

vuxna att dela upp eleverna i mindre grupper: ”Det optimala sättet är att ännu mer kunna utgå 

från vardagliga situationer och vardagliga händelser i matematiken. Vara ute och undersöka 

mer i närområdet” (lärare B) 

7.3 Hinder för kommunikation 

Utifrån våra intervjuer framkom det att det finns hinder för kommunikation i klassrummet. 

Med hinder menar vi sådant som förhindrar kommunikation i undervisningen.  

Klasstorleken och elevers olika kunskapsnivåer var de två tydligaste hinder lärarna 

poängterade. För stora klasser leder till att lärarna inte kan vara med och styra och lyssna till 

alla samtal som uppstår i smågrupper. Lärarens närvaro är väsentlig vid kommunikation 

mellan elever (Wistedt, 1993; Hansson, 2011). Detta för att hjälpa elever förstå och formulera 

sina egna och andras tankegångar kring en uppgift: ”Det gäller att sätta barnen i så mycket 

smågrupper som möjligt, grejen är då bara att du inte som vuxen kan vara överallt och se vad 

det är som händer, deltar alla? för det är de dom ska vara, alla ska vara med i diskussionen så 

det inte bara blir en envägskommunikation” (lärare A).  
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Båda lärare A och B tog upp att enbart enskild räkning leder till att eleverna hamnar på så 

olika nivåer inom matematiken vilket gör det svårt att diskutera eftersom de aldrig är på 

samma ställe ”Dom är på väldigt olika nivåer eleverna i en klass” (lärare B). Lärare A och B 

förklarar att nackdelen med enbart jobba utifrån läroboken är att elever jobbar så olika fort 

fram. Efter ett tag blir det svårt att lägga lektionerna på rätt nivå då alla har kommit olika 

långt. ”Har man på för hög nivå så ger en del upp som inte alls förstår och hänger med i den 

här kommunikationen och språket man talar. Lika så är dom som är väldigt duktiga dom 

tycker det är för enkelt och ointressant av den anledningen” (lärare B). Enligt SOU (Statens 

offentliga utredningar) skapar enskild räkning inte någon lust och motivation till meningsfullt 

lärande. Med enbart enskild räkning utan möjlighet till att diskutera matematiska problem blir 

det svårt för eleverna att uppnå målen i matematik (Widstedt, 1996; Lennerstad & Mouwitz, 

2004).  

Likt A och B anser lärare C att gruppstorleken påverkar undervisningen. Speciellt om man 

jobbar med en lärobok vars uppgifter bygger på att eleverna ska kommunicera och lösa 

problem tillsammans. Risken som lärare C tar upp är att den kommunikation som sker blir 

enbart mellan elev och elev. På grund av stora klasser blir det många smågrupper som 

eleverna arbetar i, vilket i sin tur leder till att läraren inte har möjlighet att lyssna och hjälpa 

samtliga elever. Som vi har refererat till tidigare är lärarens närvaro väsentlig vid 

kommunikation. Ett annat hinder som lärare C tar upp är för elever som inte har svenska som 

modersmål. Elever som besitter ett litet svagare svenskt språk än andra har från början svårare 

att prata om matematik på svenska. För att underlätta för dessa elever har lärare C försökt att 

involvera andraspråkslärarna i matematiken.  

7.4 Lärarnas tankar kring kommunikationsmålen i Lgr 11 

Eftersom all undervisning från och med HT 2011 ska utgå från Lgr 11 ansåg vi det är 

intressant att få reda på vad lärarna har för tankar kring dessa mål. 

Samtliga lärare ansåg att målen från Lgr 11 är nödvändiga mål dock anser lärare A och B att 

det är svåra ord att förklara för sina elever. Det är viktigt att kunna tolka det som står i målen 

och kunna presentera målen så att de förstår: ”Det gäller här som lärare att försöka tolka detta 

och får med det i undervisningen. Föra logiska resonemang med eleverna och så vad det 

gäller matematik. Det får man ju liksom göra på sitt sätt så att det liksom blir naturligt” (lärare 

B). Lärare A anser att kommunikationsmålen i Lgr 11 är de viktigaste i matematik. ”Jag 
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tycker det är det viktigaste inom matematiken” (lärare A). Vidare förklarar hon att om man 

inte kan sätta ord på sina kunskaper är dem oftast inte hållbara. 

Till skillnad från lärare A och B tycker lärare C att kommunikationsmålen är tydliga. Men det 

är bedömningsmålen som hon upplever svårhanterliga i stora grupper. Det är problematiskt att 

se till varje individs kommunikativa förmåga i så stora klasser.  
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8 Diskussion 

Under diskussionen kommer vi belysa frågeställningen och de resultat vi har fått av 

intervjuanalyser och tidigare forskning. Det är under diskussionen vi lämnade den 

hermeneutiska meningstolkningen och presenterar vår tolkning av all insamlad empiri. 

Vad anser lärarna de gör för att främja kommunikations 

 syftet i Lgr 11 för matematik? 

 

Vi tolkar att lärarna gjorde följande:  

Samtliga tre lärare använde sig av olika läroböcker på olika sätt. Lärare A uttryckte tvivel mot 

läroboken och hade helst jobbat utan den. Men på grund av avsaknad av tid väljer hon ändå 

att jobba med läroboken som hjälpmedel för att stärka elevernas matematiska 

kunskapsgrunder. Utan stabila grunder och tryggheten att använda matematiska termer kan 

aldrig en korrekt matematisk kommunikation uppstå (Kilborn, 2007; Allwood, 1986; 

Petterson, 2007). Men Brodyn och Hyllander (2002) talar om en annan sorts trygghet. 

Nämligen den sociala tryggheten där de lyfter vikten av att eleverna ska må bra och trivas i 

klassen. Samtliga lärare nämnde detta i intervjuerna att eleven ska trivas och våga prata i 

klassen. Lärare A benämnde det på följande sätt: ”Trygghet är viktigt för att eleven ska våga 

prata i klassen” (lärare A). 

Lärare B och C hade större tillit till deras läroböcker därför att dem ansåg att de innehöll 

problemlösningsuppgifter där samarbete mellan elever kunde ske. Det är detta utbyte av 

tankar kring den matematiska uppgiften som enligt lärarna främjar kommunikationen. Vi 

tycker att detta arbetssätt stämmer bra överens med det sociokulturella perspektivet där man 

lär av varandra (Säljö, 2000). Samtliga tre lärare förklarade att de använder sig av olika typer 

av spel där elever får möjlighet att öva på sina kommunikativa förmågor på ett lustfyllt sätt. 

Till exempel att elever spelar fia med knuff, där de använder sig av två tärningar. Varje gång 

de slår förklarar de sedan sina steg och på så sätt skapas en lustfylld kommunikation. Ett 

annat exempel som lärare A gav var att låta eleverna leka affär på lektionen med 

leksakspengar. Eleverna ges en budget att handla för och på så vis förs en matematisk 

kommunikation med lekkamraten som eleven handlar av utan att de vet om det. Viktigt är det 

sen för läraren att tydliggöra för eleverna att en matematisk kommunikation skett för att göra 
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eleverna uppmärksamma på matematiken i vardagen. Leka matematik och göra den konkret 

istället för enskilt räknande som enligt SOU (2004) inte skapar någon lust eller motivation till 

meningsfullt lärande.    

Den slutsats vi har dragit är att lärarna använder läroboken men ingen förespråkar enbart 

enskild räkning. Enskild räkning främjar inte kommunikation som vi styrker med den tidigare 

forskning vi presenterat i arbetet (Wistedt, 2003; Riesebeck, 2008). 

I syftet för matematik i Lgr 11 står det att eleverna ska kunna kommunicera ur ett vardagligt 

sammanhang (skolverket, 2010). Det som förbryllade oss var att en vardaglig situation kan te 

sig olika från elev till elev beroende på vilken erfarenhetsvärld eleven har. Vilket också står i 

kommentarmaterialet till Lgr 11 att vardagliga situationer är någonting som läraren själv får 

definiera. Detta stämmer överens med hur lärare C valde att uttrycka sig om vardagliga 

situationer. En del klasser är lättare att jobba med vardagliga uppgifter eftersom de är så 

nyfikna på allt som sker i omvärlden. Men i klasser utan denna nyfikenhet är det lärarens 

uppgift att skapa vardagliga situationer i undervisningen enligt henne. 

Vår uppfattning utifrån detta är att det finns både för och nackdelar med en nyfiken klass. 

Fördelen med en nyfiken klass är att det är naturligare att föra in vardagliga situationer i 

undervisningen. Nackdelen med en nyfiken klass är att läraren jobbar ofta efter en planering 

där tiden är knapp. Detta gör att oförutsedda situationer som till exempel att eleverna åkt 

pulka hela rasten och blir sedan nyfikna hur långt de har åkt pulka idag. En sådan fråga kan 

distrahera eleverna en hel lektion vilket gör att man får bryta lektionen. Detta kan resultera i 

att en redan ansträngd planering blir mer stressad eftersom en lektion försvunnit. En 

balansgång uppstår i båda situationerna där det är lärarens uppgift att se till att vardagliga 

situationer används. Det gäller att vara flexibel som lärare för att balansera en planering och 

elevinflytande.      

En tydlig röd tråd i vår intervjuanalys var att lärarna gärna ville sätta elever i smågrupper när 

de skulle jobba kommunikativt. Men bara genom att sätta eleverna i smågrupper främjas inte 

kommunikationen om inte läraren är med och stöttar och guider eleverna. Widstedt (1993) 

menar att lärarens närvaro är väsentlig vid kommunikation mellan elever för att stötta och 

hjälpa dem att formulera sina tankar som de hade haft svårt med att formulera på egen hand. 

Enligt lärare A är det ultimata sättet att främja matematisk kommunikation är att jobba i 

smågrupper. Lärare A poängterar även att ”För dessa små barnen är det svårt att prata 
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matematik någon längre tid och så om där inte är någon vuxen som riktar in dem rätt” (lärare 

A). Därför är det en nackdel att ha för stora klasser enligt samtliga intervjupersoner eftersom 

det inte finns tid att gå runt och lyssna och hjälpa alla smågrupper. På samma sätt förklara 

lärare C att kommunikationsmålen i Lgr 11 är tydliga, men det är svårt att bedöma elevers 

kommunikativa förmåga individuellt om klassen är för stor. Samtliga lärare känner att de inte 

har tid att lyssna på eleverna i smågrupper i den utsträckning de hade velat.  

Det vi har tolkat ut från intervjuanalysen är att ingen lärare säger att de inte uppnår målen i 

Lgr 11. Däremot tycker lärarna att tiden är en avgörande faktor. De stora klasserna gör att 

läraren upplever att de inte har den tid till varje enskild elev som de hade velat ha. Vår syn på 

den tid och resurser lärarna måste lägga ner på enbart kommunikation har förändrats. 

Kommunikation är något som kräver mycket stöttning och tid.  

8.1 Lärarnas definition av kommunikation 

Syftet var också att undersöka vilken syn lärarna har på kommunikation.   

För att beskriva kommunikation valde samtliga lärare att förklara det på så vis att det är när 

elever sätter ord på sina tankar och kunskaper inom matematik både muntligt och skriftligt. 

Detta för att någon annan ska kunna ta del av deras tankegångar. Kommunikation sker inte 

enbart muntligt mellan personer. Kommunikation kan också ske via en tyst dialog där elever 

förklara sina tankegångar skriftligt till en uppgift som läraren sedan ger respons på. Men 

enskild räkning i för stor utsträckning är något som avråds av forskare och våra intervjuade 

lärare. Wistedt (1993) förklarar sin teori med att för att kunna lära sig något nytt måste man 

utgå från tidigare kunskaper. Faran med att arbeta för mycket enskilt är att man kanske 

förvränger den nya faktan för att få den att passa in i den egna tidigare uppfattningen. För att 

eliminera dessa risker förespråkar Wistedt istället att arbeta i grupper där missuppfattningar 

lättare kan upptäckas och revideras i samspel med andra. En annan nackdel med för mycket 

enskilt räknande är att eleverna hamnar på olika nivåer i läroboken eftersom de räknar olika 

snabbt. Befinner sig eleverna på olika ställen i läroboken så blir det svårare för läraren att ha 

gemensamma genomgångar där alla är med och förstår. Detta uttrycker lärare A på följande 

sätt: ”är det någonting som måste läggas på exakt rätt individuell nivå så är det ju 

kommunikationen. För ligger den för högt så går den förbi, ligger den för lågt slutar du lyssna 

för det” (lärare A).  
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En intressant reflektion som vi gjorde var att med ett fackspråk kan information om ett 

speciellt fenomen utbytas snabbare och mer exakt. Nackdelen med ett fackspråk är att de 

personer som inte är insatta i termerna och fenomenet inte kan deltaga i konversationen. 

Därför är det viktigt för lärarna att lära ut korrekta matematiska termer till eleverna (Kilborn, 

2007; Löwing, 2004; Riesebeck, 2008). Ett sätt att förenkla inlärningen av matematiska 

termer är att vara tvåspråkig. Det vill säga att man är tydlig och förklara begreppet addera 

med dubbla fraser på till exempel på följande sätt: ”vi ska nu addera termerna – lägga 

samman talen” (Malmer, 2002, s.49). Faran med att vara tvåspråkig är om inte läraren entydig 

i sitt ordval. Till exempel kan man inte förklara en kvadrat som en fyrkant eller cirkel som 

den runda grejen. Att vara oprecis i språket leder till att eleverna kan missförstå begrepp och 

strategier menar Löwing (2004). Utan korrekt matematisk språk går det inte att beskriva, 

resonera, förklara, uttrycka och formulera sig om och i matematiska fenomen. Vilket leder till 

att eleverna får det svårt att uppfylla målen i Lgr 11.  

En sak som vi uppmärksammade när vi diskuterade om hinder var att en lärare lade större vikt 

vid elever med svenska som andraspråk. Detta ser vi som ett tecken på att inom olika skolor 

finns det olika förutsättningar för att skapa kommunikation.  

9 Didaktiska implikationer 

Under denna rubrik kommer vi att lyfta de lärdomar vi dragit av undersökningen.  

9.1 Tidsfaktorn 

Det är välkänt och inget nytt att tiden är en ständig påverkande faktor i undervisningen. Detta 

har vi också uppmärksammat tillsammans med för stora klasser och få lärare. Det som 

förändrats i vår syn på kommunikation är den tid som måste läggas ner på varje elev. Att bara 

låta elever sitta i grupper och samtala om matematik trodde vi räckte för att främja 

matematisk kommunikation. Vilket är sant, men nu vet vi att utan lärarens stöd finns det stora 

risker att kunskapen som skapas är felaktig (Wistedt, 1993). I stora klasser hinner tyvärr inte 

en ensam lärare lyssna på hur samtliga elever kommunicerar under samtliga lektioner.  

9.2 Hur ska man då som lärare hantera dessa stora klasser? 

Ett förslag som diskuterades med en av intervjupersonerna efter intervjun var att om 

möjligheten finns låta elever från högre årskurser hjälpa elever i lägre åldrar. Detta arbetssätt 

hade passat för de lärare som vill jobba efter ett sociokulturellt perspektiv där eleverna lära av 
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varandra (Säljö, 2000). Att arbeta på detta sätt är både kommunikativt och den hjälper även 

läraren att nå ut till fler elever som verkligen behöver hjälp. Ett annat sätt om läraren känner 

sig stressad och inte lektionstiden räcker till att kommunicera muntligt med samtliga elever 

kan den tysta dialogen tillämpas som Löwing (2004) beskriver i sin avhandling. Med en tyst 

dialog menas att eleven redovisar sin tankegång skriftligt i häftet som läraren sedan 

kommenterar med korta meningar. Eleverna får sedan antingen reviderar sin tankegång vid 

eventuella brister eller bekräftar läraren elevernas korrekta lösning i häftet (Löwing, 2004). 

Detta är ett exempel på vad läraren kan göra om de känner att tiden inte räcker till att 

kommunicera muntligt.  

Istället för att göra flera små grupper i klassen som lärarna gärna gjorde, göra större grupper 

vilket gör att läraren har mer tid att lyssna och korrigera eventuella missförstånd i varje grupp. 

Nackdelen med större grupper är att en del elever kanske bara flyter med och inte gör sin röst 

hörd. Då är det lärarens uppgift att antingen lyfta dessa elever eller konstruera grupperingar 

där dessa elever lättare kan göra sin röst hörd. För att eliminera stressen med att läraren 

strävar efter att lyssna till varje elev under varje lektion kan man som lärare välja ut några 

elever att fokusera på vid lektionstillfället och ha som mål att lyssnat till varje elev under en 

vecka. Nackdelen med om man bara väljer ut några elever åt gången är att man missar de 

andra eleverna under lektionen.   

Med stora klasser är det viktigt att göra eleverna så självgående som möjligt. Med det menar 

vi att göra eleverna mer självständiga. Frågan är vad som händer om eleverna görs allt för 

självgående eftersom den tidigare forskningen säger att eleverna behöver stöd i sin utveckling 

av matematisk kommunikation (Wistedt, 1993).  

Genom att öka tryggheten i klassen med olika vänskapsövningar främjas också 

kommunikation genom att eleverna vågar göra sin röst hörd om de känner sig trygga i klassen 

(Brodyn & Hyllander (2005). När läraren jobbar med att stävja mobbing och öka 

kamratskapet blir en positiv bieffekt att möjligheterna för kommunikation ökar.      

I klasser med flera elever med olika hemspråk blir det direkt svårare för läraren att lägga 

nivån på kommunikationen så att alla förstår. Man kan inte begära att läraren ska vara insatt i 

samtliga språk som talas i klassen. Men en av de intervjuade lärarna förklarade i intervjun att 

hon nyligen börjat experimentera med att involvera hemspråkslärarna i matematiken. Tanken 

är då inte att all kommunikation ska ske på hemspråket utan snarare att hemspråksläraren 
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hjälper eleven att sätta svenska ord på elevens tankar kring matematik. Detta är en fördel när 

ordet man använder i den matematiska kommunikationen på svenska kanske inte finns i 

elevernas modersmål.   

Vår studie har visat att det är svårt för lärarna att veta var man ska lägga kunskapsnivån på 

genomgångarna då alla elever i en klass har kommit olika långt i sin utveckling. Det som gör 

kunskapsnivån svårhanterlig är tiden då det tar mycket tid att lägga sin undervisning på varje 

enskild elevs nivå. Ju större klasser desto svårare blir det för en ensam lärare i klassen att 

genomföra givande genomgångar för samtliga elever. 

10 Metodkritik  

Här kommer vi kritiskt granska vårt tillvägagångssätt i arbetet. 

Att göra en kvalitativ undersökning innebär att man undersöker intervjupersonernas 

upplevelser av ett fenomen. Detta passade på vår undersökning eftersom vi var ute efter 

lärarnas syn och upplevelser av vad de anser de gör för att främja den matematiska 

kommunikationen.                   

Nu i efterhand anser vi att valet av intervjuer istället för enkäter var korrekt. Även om vi 

försökte vara väldigt tydliga med våra frågeformuleringar vars syfte var att de skulle vara 

inriktade mot kommunikation, insåg vi att det var lätt för lärarna att sväva ut och tala om 

matematik i allmänhet. Med hjälp av stödfrågor kunde vi styra tillbaka diskussionen till 

ämnet. Vilket inte vore möjligt vid en enkätundersökning som kunde lett till bortfall på grund 

av att den intervjuade inte förstod vad vi ville få ut med frågan (Patel & Davidsson, (2003). 

Vi fann likheter med Löwings (2004) avhandling där hon skrev om Matematikundervisningen 

konkreta gestaltning. En av skillnaderna i metoden var att Löwing utförde inte bara intervjuer 

som vi utan även observationer. Nu i efterhand anser vi att genom att kombinera 

observationer med intervjuer hade vi kunnat styrka våra resultat mer. Istället för att bara höra 

vad lärarna anser de gör även studera dem i verkliga situationer.   

I utförandet av våra intervjuer följde vi riktlinjerna som vi tidigare beskrivit i validitet och 

reliabilitet (se 6.6 ). Bland annat beskrivs att vi som intervjuar kan påverka 

intervjupersonerna. Därför valde vi att inverka så lite som möjligt under intervjuerna. Det var 

endast när vi märkte att lärarna inte förstod frågan eller tappade den röda tråden om 

kommunikation som vi valde att ingripa. Vi var medvetna om att vår undersökning kunde 
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anses vara känslig för intervjupersonerna vilket står beskrev i etiska reflektioner(se 6.7 ). 

Indikationer på att intervjupersonerna skulle känt sig kränkta eller obekväma upplevde vi inte. 

Däremot tackade en del av de tillfrågade intervjupersonerna nej till att medverka i intervjun. 

Kanske berodde detta på att vår undersökning inkluderar den nya läroplanen och dess 

användning.  

Vårt analysverktyg var den hermeneutiska meningstolkningen som innebär att vi reviderar vår 

förståelse mot empirin för att sedan skapa ny förståelse. Detta pågår i en cirkulär rörelse från 

del till helhet och sedan tillbaka till del igen ändå till vi har funnit meningsfull tolkning utan 

direkta motsägelser (Kvale & Brinkmann, 2009). En stor del av analysen har skett utifrån de 

transkriberade intervjuerna. För att säkerställa att den transkriberade materialet stämmer 

överens med intervjupersonernas synpunkter kunde man kanske låtit intervjupersonerna läst 

igenom materialet. Detta för att säkerhetsställa att den transkriberade texten stämmer överens 

med intervjupersonernas synpunkter. Eftersom vi tidigare beskrivit i validitet och reliabilitet 

(se 6.6 ) att pauser, punkter och liknande kan helt förändra meningen i en transkriberad 

intervju. 

Eftersom undersökningens omfattning är endast på tre lärare i två skolor går inte resultaten 

generalisera för hela lärarkåren. Detta är ett så kallat stickprov enligt Stukát (1993). Men 

resultatet är relevant inom undersökningens ramar anser vi. 

Alla delar av arbetet har utförts gemensamt av författarna.  

11 Förslag till vidare forskning 

I den här undersökningen har vi endast koncentrerat oss på vad tre lärares upplevelser. För att 

göra studien mer generaliserbar kan man utöka antalet intervjuade lärare och lägga till 

observationer. Efter att ha undersökt lärarnas syn på kommunikation vore det vara intressant 

att intervjua eleverna och se deras syn på matematisk kommunikation. Kanske också jämföra 

skolor som ligger i tätorter mot skolor som ligger på landsbygden. Är det samma sorts 

kommunikation som sker i dessa olika miljöer? Men en sak som verkligen hade varit 

intressant vore att undersöka vad som verkligen sker för att minska storlekarna på klasserna. 

Görs det något åt de stora klasserna eller talar man bara om nackdelarna utan att någon vågar 

ta tag i problemet med stora klasser?   
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12 Avslutning 

Som avslutning på vår undersökning vill vi tacka våra handledare och handledningsgrupp för 

ovärderliga tips och idéer. Vi vill även tacka de få intervjupersonerna som ställde upp i vår 

undersökning.  
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Bilaga  

Intervjufrågor  

1) Vad har du för synsätt på lärande d.v.s. vilka grunder utgår du ifrån i din 

undervisning?   

2) Vad är kommunikation inom matematik för dig?  

3) Finns det några hinder för kommunikation i undervisningen? 

4) Hur kommer det sig att ni använder nuvarande läroböcker? 

5) Anser ni att de läroböcker ni använder inbjuder eleverna till kommunikation? I sådana 

fall på vilket sätt? 

6) Gör du något eget utanför läroböckerna för att skapa kommunikation inom 

matematik? Om ja, vad och varför?  

7) Använder ni andra material till att komplettera matematikböckerna för att skapa mer 

kommunikation? I så fall vilka och varför? 

8) Vad anser du om kommunikationsmålen i LGR11 för matematik?  

 

9) Vad hade varit det optimala sättet att främja kommunikation enligt dig? Hade du gjort 

någonting annorlunda i din matematikundervisning rörande kommunikation om du 

hade haft obegränsat med resurser?  

 

10) Till vilken utsträckning använder ni vardagliga situationer för att skapa 

kommunikation inom matematik?  

 


