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Abstrakt 
Som ett led i att förbättra kvaliteten på matematikundervisning fokuserar den senaste 

versionen av läroplanen på förmågor som elever ska ges möjlighet att utveckla. 

Kommunikationsförmågan är en av dessa som nämns i styrdokumenten och som denna 

studie kommer att behandla. Våra erfarenheter, likväl som Skolinspektionen, har visat 

att alla lärare inte planerar och undervisar enligt styrdokumenten. Denna studie kommer 

därför att undersöka hur lärare definierar kommunikationsförmågan i matematikämnet 

samt vilka metoder och arbetssätt de låter eleverna använda för att utveckla denna 

förmåga.  

 

Genom intervjuer och observationer av matematiklektioner ska studien ge en bild av hur 

lärare i årskurs 4-6 tänker och arbetar för att utveckla just kommunikationsförmågan.  

 

Resultatet av detta visar att de intervjuade lärarnas definition av 

kommunikationsförmågan är relativt likvärdiga, det handlar om att prata matematik. 

Däremot skiljer det sig hur de väljer att arbeta med att låta eleverna utveckla förmågan. 

De metoder som väljs för att fokusera på just kommunikationsförmågan är främst 

problemlösning i par eller grupp, men också genomgångar och gemensamma 

diskussioner. Resultatet i denna studie visar även att få av lärarna nämner eller tillämpar 

kommunikation via skrift. Inte förrän de har tänkt igenom och analyserat förmågan på 

ett djupare plan beskriver de att även en skriftlig version är viktig att beakta.   

 

Nyckelord 
Kommunikationsförmåga, kommunikation, undervisningsmetoder, matematikdidaktik, 

årskurs 4-6 

 

Tack 
Vi skulle vilja framföra ett stort tack till de lärare som har medverkat i intervjuer och 

observationer. Ni har varit till stor hjälp för oss i vårt arbete. 
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1 INLEDNING 
Den här studien kommer att undersöka och analysera några matematiklärares inställning 

till, och deras tolkning av kommunikationsförmågan. Vidare vill vi också undersöka hur 

detta påverkar deras planering och utförande av matematikundervisningen. Arbetet 

syftar även att visa på vilket sätt pedagoger arbetar med att synliggöra och ge eleverna 

möjligheten att utveckla kommunikationsförmågan. Vi har valt att fokusera på denna 

förmåga på grund av att den går att applicera på samtliga delar i det centrala innehållet i 

matematikämnet; den kan också uttryckas på olika sätt t.ex genom grupparbeten, 

interaktion i klassrummet, elevernas muntliga svar, skriftliga svar i räkneböcker samt 

vid diagnoser och prov. Att lärare uppfattar och tolkar kommunikationsförmågan olika 

får stöd genom litteratur och forskning i denna studie. I studien kommer detta att 

jämföras i förhållande till några intervjuade och observerade lärare som är verksamma i 

mellanstadiet. 

 

1.1 Bakgrund 

I den tidigare läroplanen Lpo 94 fanns det två typer av mål: mål att sträva mot och mål 

att uppnå. Mål att uppnå inom ämnet matematik kunde exempelvis vara att eleverna ska 

kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer och vinklar, lösa enkla 

ekvationer och kunna avläsa och tolka data i tabeller och diagram. Mål att sträva mot 

var en riktlinje på de kvaliteter som undervisningen riktas mot och som bedömning och 

betygsättning låg till grund för vad gäller elevernas kunskaper. Strävansmålen var mer 

riktade mot förmågor och kompetenser. Som ett steg i att förbättra kvaliteten i svensk 

undervisning lyfts ämnesspecifika förmågor fram i form av långsiktiga mål som 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla under längre tid. Det är de långsiktiga målen 

som ligger till grund för de kunskapskrav som kom att belysas i den nuvarande 

läroplanen för grundskolan, Lgr 11. De långsiktiga målen ingick delvis i den tidigare 

kursplanen, Lpo 94, men Skolinspektionen (2009) lyfte fram i sin kvalitetsgranskning 

Undervisningen i matematik – utbildningens innehåll och ändamålsenlighet att lärare 

hade svårt att i den kursplanen urskilja de förmågor som undervisningen syftar till. 

Kvalitetsgranskningen lyfte fram att förmågorna inte uppmärksammades, 

kommunicerades eller påverkade undervisningens utformning i tillräckligt hög 

utsträckning, vilket ledde till att eleverna endast fick undervisning i begränsade delar av 

ämnet (a.a). 

 

En del i processen av att förbättra kvaliteten på undervisningen fokuseras i den senaste 

versionen av läroplanen på förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla. En 

granskning som skolinspektionen gjort visar däremot att undervisningen ändå inte 

bedrivs enligt styrdokumenten och förmågorna. Dessutom visar det sig att en del lärare 

inom matematik inte är medvetna om kursplanens innebörd, och därmed präglas 

undervisningen till stor del av enskilt räknande i räkneböcker (Isberg & Grundén, 

2012). Även Heikka (2015) skriver att flertalet lärare utgår från läromedlet när de 

planerar sin matematikundervisning och hänvisar samtidigt till studier som visar att 

elever har bristfälliga kunskaper inom de matematiska förmågorna. Samtidigt belyser 

Heikka att somliga lärare inte heller uppfattar förmågorna som mål för sin undervisning. 

Detta får till följd att de därför inte kan beskriva hur förmågorna integreras i den egna 

undervisningen, och att det centrala innehållet hamnar i fokus vid lärares planering 

(a.a). Baserat på vår verksamhetsintegrerade utbildning (VI-dagar) och praktikperioder 

(VFU) har vi uppmärksammat denna misstolkning hos en del lärare och tror oss ha sett 

att de matematiska förmågorna hamnar i skuggan av det centrala innehållet. 
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2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 
Studien avser att undersöka hur några lärare på mellanstadiet tolkar 

kommunikationsförmågan och hur deras tolkning påverkar planeringen. Samt hur deras 

planering avgör vilka metoder de har valt, att arbeta med, för att utveckla 

kommunikationsförmågan bland eleverna. Syftet preciseras nedan i form av två 

konkreta frågeställningar. 

 

2.1 Frågeställningar 
 

- Hur tolkar lärare kommunikationsförmågan inom matematiken?  

 

- Vilka metoder och arbetssätt använder lärare i undervisningssituationer för att utveckla 

elevernas kommunikationsförmåga? 
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3 LITTERATURBAKGRUND 
I detta avsnitt presenteras väsentlig information som med hjälp av underrubriker 

kommer definiera för arbetet relevanta begrepp samt åskådliggöra för arbetet relevant 

forskning och litteratur. Det är nödvändigt att poängtera att kommunikation inom 

matematiken inte nödvändigtvis är detsamma som kommunikation i vardagen, med 

detta i åtanke bör det däremot inte betraktas som otänkbart att det i vissa sammanhang 

är just det. För att konkretisera detta kommer därför bakgrundens inledande del fokusera 

på begreppet kommunikation samt hur det används i olika sammanhang. Därefter 

beskrivs lärarens roll i relation till kommunikationsförmågan, samt vilken påverkan 

lärares val av arbetsmetod har för utvecklingen av elevernas kommunikationsförmåga. 

 

3.1 Kommunikation 
Begreppet kommunikation härstammar från det latinska ordet “communicaʹtio” vilket 

betyder ömsesidigt utbyte, som i sin tur är en utveckling av “commuʹnis” vilket betyder 

gemensam (Nationalencyklopedin, 2000). Därför kan det konstateras att 

kommunikation är något som sker tillsammans med andra. Backlund (2006) talar om en 

allmängiltig beskrivning av begreppet och förklarar det som ett samtal mellan två eller 

flera människor i samma rum. Desto mer begreppet analyseras framgår det dock att 

definitionen är betydligt mer komplex än så. Backlund menar att det är komplicerat att 

formulera en konkret definition av begreppet kommunikation utifrån den tid vi lever i 

idag eftersom det kan variera beroende på vilken uttrycksform som används. Vad som 

däremot är vedertaget inom begreppet kommunikation är att det krävs en avsändare och 

en mottagare som tolkar innehållet för att det ska anses att kommunikation har ägt rum. 

Det räcker således inte att givaren har sänt ett budskap eller information vidare till en 

stationär mottagare utan att en förändring har ägt rum hos mottagaren. Således har ingen 

kommunikation skett om informationen enbart hamnar i ett oöppnat kuvert eller en 

telefonsvarare som aldrig lyssnas av (a.a). Med detta i åtanke är det mesta som yttras i 

dagens samhälle någon form av kommunikation eftersom det oftast finns en mottagare i 

något av de olika medium som människan figurerar i idag. 

 
3.1.1 Verbal och ickeverbal kommunikation 

För att kommunikation ska kunna äga rum krävs någon form av språk som 

sammankopplar de olika parterna. Däremot behöver språket nödvändigtvis inte vara 

talat eller kopplat till en specifik nation för att kommunikation ska ske. I grund och 

botten handlar det om en process där ett budskap ska förmedlas vidare från en givare till 

en mottagare som ska tillägna sig en insikt om det förmedlade budskapet. Det talade 

språket är naturligtvis det mest frekvent använda sättet att kommunicera på eftersom det 

är väldigt effektivt då det går fort och ger omedelbar respons (Dimbleby & Burton, 

1999). För att konkretisera vad som klassificeras som icke-verbal kommunikation är det 

egentligen all kommunikation som inte innehåller talat språk, vilket syftar till 

exempelvis kroppsspråk, miner, gester och blickar. Den verbala kommunikationen är 

per automatik den kommunikation som sker muntligt (Høines, 2000). 

 
3.1.2 Kommunikation i vardagen  

Att kommunicera vardagligt kräver sällan något ramverk eftersom det skapas i den 

kontext och den tid vi lever i (Sundström, Thunberg & Vennberg, 2014). Det finns 

därför en avslappnad inställning till hur språket används beroende på vilket 

sammanhang som är aktuellt. Problematiken som detta medför är att barnen tenderar att 

ta med sig vardagsspråket in i klassrummet, vilket bidrar till missförstånd och 

språkförbistringar. Något som är särskilt talande för detta är att elever har svårt att förstå 
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hur ord i deras vardag har en annan betydelse inom matematiken. Särskilt utsatta för 

detta fenomen är elever med svenska som andraspråk som redan saknar den 

grundläggande begreppsförståelsen (a.a). 

 

Enligt läroplanen ska eleverna genom undervisningen lära sig att kommunicera om 

matematik i såväl vardagliga som matematiska sammanhang, vilket innebär att de måste 

skapa sig en förtrogenhet för hur kommunikationen skiljer sig från deras vardag till 

matematiken (Skolverket, 2011). Många ord har som sagt flera betydelser beroende på 

vilket sammanhang det talas om dem, vilket är en viktig aspekt att tänka på eftersom de 

ofta leder till förvirring hos elever. Matematiklyftet hänvisar till detta fenomen och ger 

några exempel på sådana ord: Rymmer, bråk, udda, rot och volym  (Skolverket, 2016). 

 
3.1.3 Kommunikation inom matematiken 

Bergqvist, Boesen, och Nyroos (2010) skriver i sin studie att kommunikation är en 

mycket viktig aspekt i vägen till elevernas lärande. När elever får större möjligheter att 

samarbeta och diskutera tillsammans når de betydligt längre i sin matematiska 

utveckling. De utvecklar detta med att genom forskning når elever betydligt längre i sin 

förståelse för matematiska begrepp och färdigheter när de får möjlighet att samarbeta, 

presentera och argumentera för sina idéer.  

 

I Sverige är individuellt arbete med räkneuppgifter i läroboken den i särklass vanligaste 

aktiviteten i matematikundervisning (Skolinspektionen, 2009). Bergqvist, Boesen och 

Nyroos (2010) menar att lärarens arbete underlättas till stor del av läroboken men också 

att den begränsar lärarens frihet och ansvar på ett sätt som kan missgynna eleverna till 

en bredare kunskap. Samma studie visar att läroboken används under en mycket stor del 

av lektionerna men också att när läraren har genomgångar och visar exempel så tas 

dessa från läroboken, vilket skapar begränsningar i elevernas lärande. Trots den 

begränsningen ger läroboken även en viktig struktur som stöd till både elever och lärare. 

Att följa enbart en lärobok leder dock inte med säkerhet till att kursplan och läroplan 

följs (a.a).  

 

Skolverket (2017) belyser, i kommentarmaterialet, att en viktig aspekt av att kunna 

kommunicera matematiskt är att eleven kan växla mellan olika uttrycksformer. Det 

menas att detta bidrar till att eleverna utvecklar en begreppsförståelse, förmågan att 

generalisera och analysera samt att dra slutsatser. 

 

Att använda sig av matematisk kommunikation är enligt Principles and standards for 

school mathematics (2000) ett sätt att dela sina idéer och förtydliga sin förståelse av ett 

matematiskt fenomen. Denna idé blir genom kommunikation något att reflektera och 

diskutera kring. Det kan också vara så att den matematiska tankegången kan förändras 

genom kommunikation. När elever utmanas att visa sina resultat, antingen muntligt eller 

skriftligt, så lär de sig att vara tydliga i sitt matematiska språk. Dessa redovisningar bör 

innehålla argument och motiveringar, inte bara en procedurbeskrivning eller 

summering. Genom att lyssna på andra elevers tillvägagångssätt och ta del av fler 

perspektiv får eleverna möjligheten att förstå sammanhang och utveckla sin egen 

förståelse (a.a).  

 

3.2 Kommunikationsförmågan enligt Skolverket 
Enligt Skolverket (2017) är definitionen av att kunna kommunicera matematiskt att 

kunna “(...) utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, 

muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer” (a.a s.9).  
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Påståendet ovan, som också kan betraktas som en definition, understryks vidare i 

kursplanen för matematik, där det står att eleverna ska få möjlighet att argumentera 

logiskt och föra matematiska resonemang. Där står även att eleven ska ges möjlighet att 

utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer för att med hjälp av dessa 

kunna kommunicera om matematik (Skolverket, 2011). I kommentarmaterialet för 

matematik står det att undervisningen ska hjälpa eleverna att precisera sitt matematiska 

språk så att de kan anpassa sina samtal och redogörelser till olika mottagare och 

ändamål (Skolverket, 2017). Detta ska i sin tur leda till att de kan använda sitt 

matematiska språk som ett ändamålsenligt medel i olika sammanhang. Att utbyta 

information med hjälp av olika uttrycksformer innebär att eleven kan redovisa sitt svar 

på flera olika sätt. Det kan vara genom att skriva med siffror eller med text, visa med 

laborativt material som exempelvis klossar eller knappar, det kan också vara genom en 

formel, tabell eller en graf. Eleverna ska även få utveckla sin förmåga att lyssna, ta del 

av och tillägna sig andras matematiska beskrivningar, förklaringar och argument och 

därmed även kunna förstå det matematiska innehållet i situationer där matematiska 

begrepp och uttrycksformer används (a.a).  

 

3.3 Lärarens roll  
För att utmana elever skriver Pettersson och Wistedt (2013) att läraren bör använda sig 

av olika undervisningsmetoder för att nå ut till alla elever. Elevernas matematiska 

förmågor utvecklas när de får möjlighet att uttrycka dem vid exempelvis diskussioner, 

olika aktiviteter och problemlösning (a.a). Många läroböcker ger förslag på former och 

innehåll som gynnar elevers matematiska utveckling, men mer sällan motiveras 

didaktiken på ett utförligt sätt med hänvisning till dagens kunskap om tankeutveckling 

och elevers lärande (Björklund, 2009). Björklund menar också att lärare som är insatta i 

forskning om lärande och håller sig uppdaterade varierar sin undervisning och ser 

dessutom möjligheterna att ta tillvara på situationer som uppkommer under dagen och 

gör om dem till lärandetillfällen för eleverna. 

 

Bergqvist, Boesen, och Nyroos (2010) studie, som förvisso är baserad på 

gymnasieungdomars upplevelser, visar att elever ofta påpekar att i ämnet matematik är 

läraren den viktigaste faktorn för lusten att lära, och att just läraren i matematik är 

viktigare än i något annat ämne. Läraren ska vara entusiastisk, ha kunnande i ämnet och 

framförallt, menar eleverna, kunna förklara på olika sätt och sätta sig in i olika elevers 

sätt att tänka. Att undervisningen i allmänhet och de problem som skall läsas i synnerhet 

hamnar på rätt nivå för den enskilda eleven nämns också som en viktig faktor. Eleverna 

menar genomgående att det är när man först förstår som lusten att lära väcks (a.a). 

 

En annan aspekt som Bergqvist, Boesen, och Nyroos (2010) belyser i sin 

kunskapsöversikt är att lärarens formulering av sina frågor till eleverna har avgörande 

betydelse för om och hur elevernas tankar kring undervisningsinnehållet blir synliga och 

därmed kan utgöra underlag för vidare diskussion. Frågor som ger eleverna möjlighet 

att uttrycka olika sätt att tänka kring innehållet har en större potential än enkla frågor 

som endast kan besvaras med ett svar som är antingen rätt eller fel. Utifrån de olika svar 

eleverna ger får läraren mer kunskap om elevernas förståelse än bara om de kan eller 

inte. 

 

3.4 Olika arbetsmetoder 
En av studiens frågeställningar handlar om att ta reda på vilket arbetssätt pedagogerna 

väljer att arbeta med för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga. Utifrån det 
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konkretiseras nedan vilka metoder som vanligtvis är knutna till matematiken. Den 

traditionella undervisningen, där eleverna sitter enskilt och räknar i sina böcker 

förekommer överallt och i störst utsträckning (Boaler, 2013). Detta är något som 

dessutom lyfts fram i den granskning som gjorts av Skolinspektionen (2009). Därutöver 

finns det pedagoger som använder sig av digitala hjälpmedel i viss mån, men i grund 

och botten är arbetssättet detsamma, skillnaden är att de använder ett annat medium 

(Boaler, 1997). Beroende på vilket ämnesområde som är aktuellt frångår somliga 

pedagoger matteboken och arbetar med mer verklighetsnära föremål på ett laborativt 

sätt, exempelvis måttsatser om det handlar om volym, eller en våg om eleverna ska 

arbeta med vikt. I dessa exempel blir eleverna ofta indelade i grupper där resultaten ska 

diskuteras och analyseras. 

 
3.4.1 Traditionell undervisning 

Den traditionella matematikundervisningen som enligt Boaler (2011) syftar till att 

läraren visar exempel på tavlan och talar om för eleverna hur de ska räkna ut en viss typ 

av uppgift, och sedan låter eleverna upprepa processen i räkneböckerna är dominerande 

i klassrummen. Eleverna är således ålagda att arbeta enskilt med rutinuppgifter i boken 

tills dess att det dyker upp nya uppgifter som kräver en ny genomgång. Orsaken till att 

den kallas för traditionell beror helt enkelt på att det är den undervisningsform inom 

matematiken som över tid har använts mest frekvent. Inom forskningen finns det oftast, 

dock inte alltid, en negativ klang kring begreppet som förknippas med en kritisk syn på 

kvaliteten (Boaler, 2013). I relation till kommunikationsförmågan förstärks kritiken 

avsevärt eftersom det inte anses vara en givande metod för att utveckla elevernas 

kommunikativa förmåga att arbeta på det sättet. Silver och Smith (2015) betonar detta i 

en artikelserie som handlar om hur samtal i klassrummet ska få ett djupare matematiskt 

innehåll. De menar att matematiken bör ses som en social process där kommunikation 

och samtal ska vara i fokus, vilket inte förekommer särskilt mycket vid traditionell 

undervisning. 

 
3.4.2 Laborativt arbetssätt  

Ett laborativt arbetssätt innebär att eleverna tillåts arbeta med verklighetsanknutna 

uppgifter som syftar till att göra undervisningen mer konkret (Malmer, 2002). På sätt 

och vis handlar det om att använda sig av hjälpmedel som ska underlätta för eleverna att 

förstå matematiken på olika sätt. Det kan handla om att använda sig av pengar inom 

aritmetiken, eller tärningar när det talas om sannolikhetslära. Malmer skriver att det 

laborativa arbetssättet oftast används som ett stöd för de svagare eleverna, som har svårt 

att se kopplingar mellan det fysiska och det abstrakta. Just avsaknaden av laborativa 

material i den ordinarie undervisningen beror på att det i de flesta fall är förpassat till 

speciallärare som arbetar extra med de svagare eleverna. Vidare förklaras hur 

kommunikation verkligen används på ett effektivt sätt när eleverna får berätta, beskriva 

och förklara hur saker och ting beter sig på olika sätt (a.a). 

 
3.4.3 Grupparbete 

Att arbeta i grupp innebär oftast att tre-fyra elever ska diskutera en uppgift eller ett 

problem och tillsammans komma fram till en gemensam lösning. Syftet med ett 

grupparbete är inte enbart att komma fram till ett svar utan även att visa prov på 

samarbete och att lära av varandra. Eftersom grupparbete förutsätter att fler personer 

diskuterar ett ämne är det oundvikligt att inte utveckla kommunikationsförmågan, under 

förutsättning att det som diskuteras är relevant för ämnet. I och med att grupparbete 

ställer krav på diskussioner kommer eleverna tvingas till att använda och utveckla sitt 

språk genom att dela sina idéer med varandra (Barwell, 2005). 
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3.5 Sammanfattning av litteraturbakgrund och koppling till studien 
Att beskriva begreppet kommunikation kan tyckas enkelt och det huvudsakliga 

innehållet, att kommunikation innebär att prata med någon annan, är vedertaget hos 

gemene man i samhället idag som Backlund (2006) skriver om. Kommunikation är dock 

mer än enbart det talade ordet, vilket är en aspekt som kommer att analyseras i den här 

studien. Kommunikation i klassrummet syftar till flera delar som samspelar på olika 

sätt. Det kan handla om en menande blick från lärare till elev för att tillrättavisa ett 

beteende eller en tumme upp för att ge beröm. Dimbleby och Burton (1999) beskriver 

det som en process där ett budskap ska förmedlas vidare från en givare till en mottagare. 

Tanken är att mottagaren ska tillägna sig en insikt om det förmedlade budskapet, vilket 

kan ske både verbalt och icke-verbalt.  

 

För att kommunicera matematiskt menar Skolverket (2011) att en viktig aspekt är att 

eleven kan växla mellan olika uttrycksformer. Detta ställer krav på att eleverna kan se 

samband men även kunna skilja på det vardagliga och det matematiska språket 

(Sundström, Thunberg & Vennberg, 2014). För att eleverna ska utveckla detta och bli 

bättre matematiker vilar ett stort ansvar på den undervisande läraren. Bergqvist, Boesen 

och Nyroos (2010) hänvisar till matematikläraren som den enskilt viktigaste 

ämnesläraren för att skapa lust att lära bland elever och menar att förståelsen ofta uteblir 

och därmed även intresset när läraren inte når fram till eleverna. En lärare som lyckas 

fånga elevernas intresse tenderar att själv visa upp en passion för ämnet och drar sig inte 

för att arbeta varierat med olika arbetsmetoder (a.a).  

 

Matematikämnet anklagas inte sällan för att vara traditionstyngd vilket historiskt sett 

har inneburit att läraren undervisar vid tavlan och eleverna repeterar genom att lösa 

rutinuppgifter i matematikboken (Boaler, 2011). I samband med den senaste läroplanen, 

Lgr 11, har undervisningsmetoderna utvecklats och blivit mer varierade. Det inkluderar 

mer laborativa moment samt par- eller gruppuppgifter, där kommunikationen och 

förståelsen är tänkt att hamna mer i fokus än tidigare (Silver & Smith, 2015).  

 

Eftersom studien syftar till att synliggöra hur lärare tolkar kommunikationsförmågan 

och utifrån sina egna tolkningar planerar de och genomför sin undervisning, ger 

ovanstående litteraturbakgrund en god grund för arbetet att utgå ifrån. 
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4 TEORIAVSNITT 
Då studien syftar att undersöka hur lärare tolkar kommunikationsförmågan samt vilka 

metoder och arbetssätt de använder i undervisningen följer nedan en presentation av 

fenomenologi, som är den teori denna studie bygger på. Den passar bra till denna studie 

då resultatet utgår från det empiriska materialet som behandlas istället för att utgå från 

en teori. 

 

Eftersom kommunikation sker i samspel mellan olika parter och dessutom kan ske 

genom olika uttryckssätt spelar den sociala kulturen en betydande roll. Därför ingår det 

även en beskrivning av det sociokulturella perspektivet och dess koppling till 

kommunikation och lärande.  

 

4.1 Fenomenologi 
Fenomenologi är enligt Allwood och Eriksson (2017) en teori som lägger stor vikt vid 

människors uppfattningar och tolkningar, men också på deras personliga erfarenheter, 

tankar och idéer. Teorin förknippas ofta med den humanistiska forskningen eftersom det 

finns flera likheter, såsom att de båda använder sig av kvalitativa metoder samt att de 

sätter människors uppfattningar, personliga erfarenheter och tolkningar i centrum. Att se 

saker genom andra människors ögon är inom fenomenologin väsentligt, och det är 

viktigt att den insamlade data presenteras på ett sätt som är adekvat och att så mycket 

som möjligt återspeglar det ursprungliga (a.a). Szklarski (2015) förklarar att 

fenomenologin kan ses som en strategi för kvalitativ forskning och som kännetecknas 

av en rad egenskaper som är typiska för just nämnda forskningsansats. En av de 

viktigaste begreppen inom fenomenologin, som Szklarski tar upp, är det induktiva 

förhållningssättet. Vilket innebär att det är empirin och inte teorin som utgör 

utgångspunkt i fenomenologiska studier.   

 

Edmund Husserl anses vara grundare för fenomenologi, även om begreppet fanns innan 

hans tid. Husserl och fenomenologins tyngdpunkt var att försöka förstå människors 

upplevelser på ett beskrivande sätt. Det var viktigt för Husserl att detta skulle ske utan 

att göra några som helst tidigare antaganden, vilket människan vanligtvis gör, för att på 

så sätt undgå att påverkas av dessa i sin forskning (Allwood & Eriksson, 2017).  

 

Begreppet fenomen förklaras som något människan är medveten om, men som ändå 

behöver förtydligas och förklaras. Ett fenomen är något som upplevs genom våra 

sinnen, först då blir det bekant (Denscombe, 2016). Nationalencyklopedins (2000) 

tolkning av begreppet fenomen lyder: “I den moderna fenomenologin står ”fenomen” 

för det för oss tillgängliga, vars verkliga beskaffenhet vi kan upptäcka först då vi genom 

epochén befriat oss från våra förutfattade meningar om vad som ligger bakom 

fenomenet”. 

 

Det finns vissa aspekter som är viktiga att ha i åtanke vid det fenomenologiska 

tankesättet, vilka är att den data som samlas in från de studerades tankar och idéer ska 

stå i centrum för undersökningen. Fenomenologin anser det betydelsefullt att framhäva 

människors tänkande i forskningen och att deras vardagstänkande ses som trovärdigt. 

Den data som framkommer ska respekteras och ses som giltig (Denscombe, 2016). 

 
4.1.1 Interpretative Phenomenological Analysis- IPA-modellen  

Enligt Back och Berterö (2015) är IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) en 

vanligt förekommande analysmetod inom fenomenologin. Detta är en metod som tillåter 
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både individuella och delade erfarenheter men även olika perspektiv och förklaringar. 

IPA är en metod för kvalitativ forskning där syftet är att forskare vill få insikt i vilka 

upplevelser enskilda personer har om ett visst fenomen, och att få ett 

“inifrånperspektiv” ur de intervjuades vinkel. IPA-metoden vilar dessutom på så kallad 

“symbolisk interaktion”, vilket innebär att erfarenheter sker i samspel med andra 

människor, i grupp. 

 

Back och Berterö menar att IPA-metoden bygger på traditioner från hermeneutiken 

(a.a). Därför kommer denna studie att ha en hermeneutisk inriktning på den 

fenomenologiska teorin. Detta innebär att det som kommer fram genom intervjuer och 

observationer är den tolkning som används i resultatet och som analyseras i arbetet. 

Studien intervjuar och observerar sex lärare som är aktiva i årskurs 4-6 och genererar att 

studien får variation i svaren och tolkningarna. Eftersom hermeneutik handlar om att 

tolka, förstå och förmedla samt att det används för att förmedla upplevelser av fenomen, 

i detta fall kommunikationsförmågan, passar det väl in i denna studie.  

 

Resultaten i denna studie kommer att presenteras utifrån denna IPA-modell och efter 

granskning och tolkning växer olika huvudteman fram, grundade på studiens 

frågeställningar. Dessa huvudteman kan delas in i olika upplevelser i form av 

underteman. Det är i underteman som de intervjuades olika uppfattningar identifieras 

och kan utläsas i form av citat i olika kluster. Det symboliseras nedan i figur 1.  

 

     Figur 1 

 

4.2 Det sociokulturella perspektivet och Vygotskij  
Enligt Säljö (2012) grundar sig det sociokulturella perspektivet i Lev Semenovich 

Vygotskijs tankar kring lärande, utveckling och språk. Lärande och utveckling handlar i 

detta perspektiv om hur människor utvecklar förmågor där några exempel på dessa är att 

läsa och räkna, kunna resonera abstrakt och att lösa problem. Språket i den 

sociokulturella traditionen ses som ett teckensystem som hela tiden utvecklas och 

förändras i samband med andra uttrycksformer. Det sociokulturella perspektivet handlar 

alltså om hur människor tar till sig språkliga och materiella redskap för att förstå sin 

omvärld. Det språkliga redskapet är enligt Vygotskij betydelsefullt då han menar att det 

är de språkliga begreppen och kommunikation med andra människor som gör att vi kan 

uttrycka oss och förstå vår omvärld. Dessa aspekter hjälper människan att fördjupa sin 

förståelse för världen, och språket skapar en gemensam förståelse med våra 

medmänniskor. Han menar att kommunikationen med andra gör att människan blir till 
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tänkande varelser. Språket enligt Vygotskijs tankar fungerar på två nivåer, mellan 

människor och inom människor. Nedan följer Säljös beskrivning av ett grundläggande 

begrepp inom det sociokulturella perspektivet nämligen mediering. 

 
4.2.1 Mediering 

En av de mest centrala begreppen inom det sociokulturella perspektivet är mediering. 

Uttrycket kommer från tyskans ‘vermittlung’, som på svenska betyder förmedling, och 

är hämtat från Karl Marx skrifter (Säljö, 2010). Mediering innebär att människan 

samverkar med  kulturella redskap eller verktyg för att förstå sin omvärld och för att 

kunna agera i den. Två viktiga redskap för människan är just det språkliga och det 

materiella. Det språkliga redskapet använder människan för att tänka och att 

kommunicera med, exempelvis genom siffror, bokstäver och begrepp. Materiella 

redskap är olika fysiska artefakter som används för att utöva olika arbeten med. De 

språkliga och de materiella redskapen utgör varandras förutsättningar, vilket är 

grundläggande inom den sociokulturella kulturen.  

 

Wertsch (2007) har jobbat mycket med Vygotskijs perspektiv och utvecklar mediering 

genom att dela upp det i två olika delar; explicit och implicit mediering. Explicit menas 

att det som förmedlas görs på ett tydligt och förklarande sätt via en expert, såsom lärare 

gör i skolans undervisning. Redskapen som medieras är oftast, i dessa sammanhang, 

tydliga och konkreta. Implicit mediering blir då det motsatta, att det som förmedlas sker 

med ett mer naturligt och vardagligt språk såsom samtal mellan elever som ännu inte 

riktigt behärskar matematiska begrepp och resonemang (a.a). 

  

4.3 Motivering till vald teori 
Teorierna som beskrivs ovan är egentligen inte kompatibla med varandra eftersom de 

har olika utgångspunkter, vilket beskrivs i respektive del. I studien används teorierna 

inte med avsikt att fungera i kombination med varandra och ska inte heller utläsas med 

den tolkningen, utan de fyller var för sig en funktion i studiens olika delar. Det 

sociokulturella perspektivet med bakgrund i Vygotskijs tankar om lärande, används i 

studien med hänvisning till det sociala samspel som krävs för att kommunikation ska 

uppstå. Detta är en generell och övergripande teori som anses relevant eftersom studiens 

fokus är att analysera på vilket sätt kommunikation används inom matematiken. 

Fenomenologins ändamålsenlighet i studien är främst att brukas som ett analysverktyg 

för att underlätta bearbetningen av den insamlade empirin. Diskussioner har förts inom 

gruppen att endast nämna en av teorierna för att undvika att skapa förvirring, men vi 

anser att båda teorierna fyller en stor funktion i studien trots att de inte fungerar i 

samspel med varandra. Särskilt eftersom delarna som respektive teori figurerar i inte 

strider mot varandra.  
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5 METOD 
Följande avsnitt beskriver vårt val av metod som har använts för att undersöka det 

aktuella ämnet. Inledningsvis förklaras metodvalet och utvecklas därefter med hjälp av 

en närmare beskrivning av analysmodell samt vilken tillförlitlighet det har för 

undersökningen. Studien har genomförts genom en kvalitativ metod där djupgående, 

semistrukturerade intervjuer och observationer har legat till grund för datainsamlingen. 

 

5.1 Metodval 
I stort sett all forskning som bedrivs är intresserad av, och mäter kvalitet på olika sätt. 

Utifrån detta går det att skilja på kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder (Stukát, 

2011). En kvantitativ metod utgår från att data från en så stor mängd respondenter som 

möjligt samlas in och analyseras. Detta görs för att sedan kunna dra generella slutsatser 

som är applicerbara på en större grupp människor. Empirin som samlas in genom denna 

metod kallas i vissa sammanhang för “hårda fakta” vilket innebär siffror och statistik. 

Därför är resultaten som framkommer ur en kvantitativ studie ofta breda och 

generaliserbara, däremot saknas det ett djup (a.a). Den motsatta beskrivningen gäller för 

en kvalitativ metod, vilket innebär att den insamlade datan grundar sig i mer nyanserade 

svar som fokuserar på frågorna hur, vad och varför. Vid kvalitativa studier utgår man 

från att verkligheten kan tolkas på flera olika sätt vilket således innebär att det inte finns 

en absolut och objektiv sanning (Watt Boolsen, 2007). Kvalitativa studier omfattar, till 

skillnad från kvantitativa, ett färre antal respondenter men där undersökningen istället 

går mer på djupet hos deltagarna. Som en förlängning av detta är det relevant att nämna 

två ansatser som förknippas med kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Oftast 

avgränsas forskningsarbeten till två olika typer av angreppssätt, induktion och 

deduktion, som beroende på undersökningens innehåll har en varierad lämplighet. I en 

deduktiv ansats utgår studien från befintlig teori, medan i en induktiv ansats utgår 

studien från den empiri som samlas in (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).  

 

Eftersom studien intresserar sig av lärarnas tolkningar och uppfattningar motiveras 

därför valet av en kvalitativ forskningsmetod, som kallas IPA, Interpretative 

Phenomenological Analysis, som lämplig att använda i detta arbete. IPA-metoden 

används ofta för att få insikt i vilka uppfattningar som förekommer i ett givet 

sammanhang om ett visst fenomen. I denna studiens fall handlar det om att få veta hur 

några matematiklärare definierar kommunikationsförmågan, samt att förstå varför de 

valt de specifika  metoder och arbetssätt som nämns i intervjuerna, för att arbeta med 

förmågan i undervisningen.  

 

 Det ansågs därför även lämpligt att använda ett induktivt förhållningssätt för att på så 

sätt analysera den insamlade empirin med öppna ögon. 
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     Figur 2 

5.2 Urval  
Då studiens syfte är att undersöka hur kommunikationsförmågan tolkas av olika 

matematiklärare, samt hur de arbetar med den i undervisningen, ansågs det inte 

nödvändigt att begränsa kriterierna för urvalet i någon större utsträckning. De kriterier 

som fastställdes var att de lärare som intervjuades skulle vara homogena och ha vissa 

gemensamma erfarenheter. Vår tanke var inte att enbart fokusera på lärare som arbetar 

aktivt med förmågorna. Urvalet breddades istället för att möjliggöra olika typer av 

tolkningar. De lämpliga erfarenheterna bedömde vi vara att de skulle vara aktiva 

matematiklärare inom årskurs 4, 5 eller 6 och att, med fördel, även få både manliga och 

kvinnliga deltagare att delta i studien. Samtliga skolor där vi har genomfört intervjuer 

och observationer är kommunala skolor med en årskurs 1-9 struktur.  

 

I urvalsprocessen är det viktigt att hitta en balans mellan hur många som behövs 

intervjuas och vad man vill ta reda på. Eftersom intervjuer kräver stor tidsåtgång 

resulterar det ofta i att antalet respondenter behöver begränsas, vilket Trost (1997) lyfter 

fram och menar att det är bättre att genomföra ett färre antal intervjuer, men att göra 

dem bra, istället för att använda sig av en större mängd dåliga intervjuer. Enligt IPA-

metoden bör inte respondenterna vara allt för många. Enligt Back och Berterö (2015) 

anses 1-15 vara tillräckligt för arbetet, men efter att ha genomfört sex stycken intervjuer 

ansåg vi oss ha bra material för att göra en analys. Det kom vi fram till efter att ha 

diskuterat innehållet i respektive intervju och kunde konstatera att de var uttömmande.  

 

Inför insamlingen av empiri upprättades kontakt med flertalet lärare i den kommun där 

vi  studerar, i form av utskick av missivbrev. Det fanns en förhoppning om att få träffa 

pedagoger som vi inte redan har skapat en relation till och ta del av deras arbete, med 

anledning av ett objektivitetsperspektiv. Detta visade sig vara problematiskt då flertalet 

lärare undvek att svara på våra mail, några kunde inte delta p.g.a nationella prov och 

andra var tydliga med att de inte ville ställa upp. Resultatet av detta mynnade ut i att vi 

ändå fick lyfta frågan med de lärare som vi har kommit i kontakt med tidigare under 

utbildningen. Studiens urval har därför gjorts utifrån det kontaktnät som knutits under 

utbildningen genom de perioder av verksamhetsintegrerad utbildning (VI-profil). Detta i 

enlighet med vad Denscombe (2016) beskriver som ett bekvämlighetsurval, vilket i det 

här fallet innebär att urvalet fokuseras på ett geografiskt område som kan motiveras av 

bristande resurser (tid, ekonomi). I den här studien handlar det begränsade området om 

vår studieort där kontakter redan har upprättats genom utbildningen. 
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5.2.1 Respondenter 

För att skydda de deltagande lärarnas identitet kommer ingen detaljerad beskrivning 

kring individerna att ges, däremot följer en kortare sammanfattning kring 

respondenterna som grupp. Både kvinnliga och manliga lärare i åldersspannet 35-65 år 

har deltagit i undersökningen, samtliga är behöriga i matematik för årskurs 4-6 och har 

mellan 15-35 års erfarenhet i yrket.  

 

5.3 Datainsamlingsmetod 
Den här undersökningen har genomförts med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod, 

IPA, där vi har utgått från intervjuer samt observerade lektioner. Efter enskild 

mailkontakt med berörda lärare avtalade var och en av oss tid för att på var sitt håll 

genomföra intervju samt observationer. Den här uppdelningen ställde krav på att vi 

utgick ifrån samma observationsmall samt intervjuunderlag för att ha så lika 

förutsättningar som möjligt inför analysen av resultatet.  

 

Insamlingen av data bestod av personliga, semistrukturerade intervjuer samt 

observationer av de intervjuade lärarna i deras undervisningsmiljö. Detta för att skapa 

en så bred uppfattning kring fenomenet som möjligt. Enligt Denscombe (2016) är 

användandet av intervjuer som datainsamlingsmetod gynnsamt för forskaren om 

han/hon vill få fram ett material som går mer in på djupet. Observationerna fungerade i 

huvudsak som ett komplement till intervjumaterialet eftersom det krävdes en ansenlig 

mängd observationer för att kunna dra relevanta slutsatser. Orsaken till att metoden inte 

enbart är begränsad till intervjuer beror på att det kan vara fördelaktigt att använda sig 

utav två parallella metoder. Att endast använda sig av den ena metoden kan leda till att 

studien går miste om avgörande information och vice versa. Istället fungerar delarna 

kompletterande när de används i samspel med varandra och på så sätt skapar 

metodtriangulering (Denscombe, 2016). Metodtriangulering innebär att ett fenomen 

studeras utifrån att forskaren kombinerar flera metoder för att se om de olika delarna 

överensstämmer med varandra.  

 

En personlig semistrukturerad intervju innebär, enligt Denscombe, att det sker ett möte 

mellan en forskare och en sagesman/sageskvinna, i detta fall en lärare, som blir 

intervjuad. Det finns ett frågeformulär att utgå ifrån, med möjlighet att utveckla med 

följdfrågor som kan leda till utförligare svar. Formuläret fungerar som ett stöd för den 

som leder intervjun så att denne kan få svar på sina frågeställningar (a.a). Tanken 

bakom att använda en personlig semistrukturerad intervjumetod, med öppna frågor, är 

att intervjupersonen ska svara så fritt som möjligt och gärna ta över samtalet. Enligt 

Back och Berterö (2015) är detta att föredra när det efterfrågas personliga åsikter och 

upplevelser kring ett särskilt ämne. I och med att denna studie genomförs av tre 

personer ansågs det fördelaktigt att använda personliga semistrukturerade intervjuer, då 

samtliga intervjuare kunde utgå ifrån samma mall och på så sätt kunna jämföra 

respondenternas svar efteråt. Denscombe (2016) påvisar fler fördelar med den 

personliga intervjun. Den är lättare att genomföra på så sätt att det bara är en person 

man behöver bestämma träff med. Den information som framkommer under intervjun 

kommer från enbart en källa, vilket underlättar efterarbetet med den inspelade intervjun. 

Dessutom blir det lättare att kontrollera intervjun när det bara behöver fokuseras på en 

persons tankar och ideér (a.a).   

 

Efter intervjun genomfördes observation, vilket var fördelaktigt tack vare att det gick att 

dra paralleller mellan intervjufrågorna och den observerade lektionen.  
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För att vi skulle kunna diskutera intervjusvaren tillsammans valde vi att spela in varje 

intervju med hjälp av mobiltelefon, vilket även innebar att vi inte behövde anteckna 

svaren. Detta var något som bidrog till att intervjun fick ett bra flyt. Därefter 

transkriberades intervjuerna ordagrant av respektive intervjuare. Transkriberingarna 

delades inom gruppen så att alla kunde ta del av varandras intervjuer på ett tydligt sätt. 

 
5.3.1 Intervjuer  

När det var bestämt vilka metoder som skulle användas för att få fram ett så relevant 

resultat som möjligt, sammanställdes intervjuunderlag (bilaga 1) samt ett kategoriserat 

observationsschema (bilaga 2). Intervjuunderlaget konstruerades för att få en mer 

strukturerad intervju. Då intervjuerna skulle ge möjlighet för intervjuaren att ställa 

följdfrågor samt att de intervjuade lärarna utvecklade sina svar ytterligare blev det 

personliga semistrukturerade intervjuer. Enligt Johansson och Svedner (2010) är 

kvalitativa studiers syfte att få så uttömmande svar som möjligt. Eftersom studien utgår 

från den fenomenologiska teorin och använder sig av IPA-metoden ansåg vi att 

kvalitativa, semistrukturerade intervjuer var bäst lämpade för att få svar på 

frågeställningarna. Denscombe (2016) menar att personliga semistrukturerade intervjuer 

är att föredra i småskaliga undersökningar, där forskaren är intresserad av att synliggöra 

vilka erfarenheter, åsikter och tolkningar deltagarna uppvisar.   

 

Inför de kommande intervjuerna, kontaktade vi de lärare som ansågs lämpliga för 

studien och som undervisar inom matematik i årskurs 4, 5 eller 6. Först skickades ett 

informellt brev ut där de fick information om studiens syfte samt om hur intervjuerna 

och observationerna var tänkt att gå till. När vi fått godkännande för intervju samt 

observation stämdes tid och plats av för när detta skulle ske.  

 

Vi valde att dela upp oss för att utföra intervjuerna enskilt med olika lärare. Dels för att 

vi har knutit olika kontakter under vår verksamhetsförlagda utbildning men också på 

grund av tidsaspekten att hinna med samtliga inom rimlig tid. 

 
5.3.2 Observationer 

Observationerna genomfördes i sex olika klasser vid olika tillfällen. Observationerna 

kan inte omsättas till ett resultat av hur det ser ut i hela Sverige eftersom vi endast har 

besökt sex matematiklektioner. I det förberedande arbetet inför observationerna 

skapades ett kategoriserat observationsschema som ett gemensamt underlag, för att få 

ett så jämförbart resultat som möjligt. Schemat utgår från olika variabler. Horisontellt i 

observationsschemat (se bilaga 2) kan det utläsas i vilken form kommunikation har 

använts genom olika uttryckssätt. Där har kolumnerna namngetts Matematiska begrepp, 

Inkorrekta begrepp, Vardagsspråk, Skriftligt, Muntligt, Bilder, Annat. Inkorrekta 

begrepp innebär de ord eller det språk som inte innehåller korrekta matematiska termer, 

exempelvis att eleven svarar med ett felaktigt ord/begrepp som förklaring i en 

uträkning. 4x8=32 “fyra delat med åtta är trettiotvå”.  De vertikala kolumnerna utgår 

från vem som utövar vad och heter i detta fall Lärare-elev, Elev-lärare, Elev-elev, 

Lärare, Elev.  

 

Inför observationstillfället hade klassen blivit informerad om att en student skulle 

närvara, något eleverna påmindes om väl på plats i samband med att observatorn 

presenterade sig själv. Den observerande studenten tog sedan plats i bakre delen av 

klassrummet, detta för att väcka så lite uppmärksamhet som möjligt bland eleverna som 

hade kunnat ha inverkan på resultatet. Under observationen antecknades de olika 
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momenten av lektionen samt i vilken utsträckning kommunikationsförmågan användes 

och av vem. 

 

5.4 Etiska aspekter 
I kontakten med de berörda lärare som tagit del av denna studie har det informerats om 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Samtliga lärare fick inledningsvis 

ta del av informationskravet, vilket innebär att de lärare som blivit intervjuade och 

observerade har fått information om deras uppgift i undersökningen, samt vilka villkor 

de har. De fick möjlighet att läsa igenom frågeformuläret i god tid innan intervjun 

utfördes och de blev även informerade om att deltagandet i intervjun var frivilligt och 

att de hade möjlighet att avbryta sin medverkan både innan och under intervjun. Det har 

inte förekommit något slags beroendeförhållande mellan deltagande pedagoger och 

forskaren. De deltagande lärarna har även fått ta del av samtyckeskravet som innebär att 

de ska visa ett samtycke innan undersökningen börjar. Detta har skett genom att 

pedagogerna fått skriva under med sina namn på informationsbrevet. Lärarna har även 

blivit informerade om att de blir behandlade med konfidentialitet och därmed kommer 

deras namn inte att nämnas i studien, likaväl som att de blivit informerade om 

nyttjandekravet och att de uppgifter och resultat som framkommer ur studien enbart 

kommer att användas för denna studie (a.a). 

 

5.5 Tillförlitlighet  
Inom forskning finns det olika sätt att värdera huruvida informationen som redovisas är 

relevant och pålitlig. Beroende på vilken metod som används, kvantitativ eller 

kvalitativ, bedöms det på olika sätt utifrån på förhand givna begrepp. Eftersom den här 

studien har använt en kvalitativ metod kommer vi utgå ifrån begreppet tillförlitlighet 

som i sin tur består av fyra delkriterier där syftet är att kritiskt granska hur säker den 

redovisade datan är. De kriterier som tillförlitligheten bedöms utifrån är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 

 
5.5.1 Trovärdighet 

För att bedöma om den insamlade datan är trovärdig ska forskaren, eller forskarna i det 

här fallet, enligt Bryman (2011) ha säkerställt att studien är genomförd i enlighet med 

de aktuella regler som finns. Dessutom ska de redovisade resultaten rapporteras till 

samtliga deltagare som har varit en del av studien för att de ska ha en möjlighet att 

godkänna eller revidera det som forskarna har kommit fram till.  

 

Utifrån ovanstående kriterier kan det konstateras att vi har följt de regler som redovisas i 

punkt 5.6 där vi har utgått ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vad 

beträffar det andra kriteriet har samtliga deltagare avböjt att granska resultatet under 

arbetets gång, det uttrycktes däremot en önskan av några att få ta del av studien i sin 

helhet när den är färdig. Sammanfattningsvis anser vi att detta ger studien en hög 

trovärdighet. 

 
5.5.2 Överförbarhet 

Vad beträffar det andra delkriteriet inom tillförlitlighetsbegreppet menar Bryman (2011) 

att överförbarhet handlar om hur användbart studiens resultat är i en annan miljö eller 

situation. Vi har en tveksam inställning till att resultatet skulle vara applicerbart i en helt 

annorlunda situation eftersom studiens fokus har varit väldigt avgränsat till en specifik 

förmåga inom matematiken, som har baserats på sex pedagogers egna tolkningar och 

reflektioner. Det är framförallt fåtalet respondenter som ligger till grund för att vi inte 
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kan känna oss trygga i att generalisera resultatet. Däremot anser vi att resultatet kan 

användas som ett riktmärke i andra miljöer för att undersöka samma sak, detta med 

tanke på att samtliga intervjuade lärare besitter en lång erfarenhet inom yrket och 

således ger en tyngd till sina åsikter. 

 
5.5.3 Pålitlighet 

Samtliga moment i arbetet ska vara noggrant beskrivna och tillvägagångssättet tydligt 

för att studien ska anses vara pålitlig. En förutsättning för en god uppnådd pålitlighet 

innebär även att det har genomförts kritiska granskningar av personer som besitter 

relevant kunskap kring ämnet (Bryman, 2011). Under arbetets gång har vi haft en 

regelbunden kontakt med vår handledare som har korrigerat vissa delar, utöver detta har 

opponering genomförts av klasskamrater tillika blivande kollegor som har granskat 

arbetet. Eftersom denna granskning har genomförts utav flera av varandra oberoende 

personer anser vi att forskningsprocessen är noggrant beskriven och tack vare detta har 

en god pålitlighet. 

 
5.5.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Bryman (2011) beskriver det avslutande kriteriet som att forskarna måste stänga ute 

personliga erfarenheter och även vara fria från egna värderingar för att arbetet ska anses 

vara tillförlitligt. Detta är någonting som vi har arbetat aktivt med att vara objektiva 

genom hela arbetet och speciellt under intervjuerna där vi sedan tidigare hade en 

relation med våra respondenter har vi bortsett från detta och analyserat resultatet med 

objektiva ögon. 
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6 RESULTAT 
I detta avsnitt kommer resultatet redovisas utifrån studiens frågeställningar i form av 

IPA- modellen. Resultatet är därför uppdelat i huvudtema, undertema och kluster.  I 

anslutning till varje huvudtema finns en figur som tydliggör hur huvudtema, undertema 

och kluster hänger ihop. I figurerna kan man se huvudtema i grön box, undertema i blå 

box och kluster i orange box. I fyra olika huvudteman redovisas resultaten och 

rubriceras som följer; ‘Lärarnas tolkning av kommunikationsförmågan’, ‘Metoder som 

används för att utveckla kommunikationsförmågan’, ‘Arbetssätt som lärarna använder 

sig av’ samt ’Observationer’. I de olika delarna presenteras de citat som har valts ut för 

att tydligt visa på likheter och skillnader som de intervjuade lärarna har visat på. Dessa 

citat  är indelade i kluster. De citerade lärarna kommer att vara kategoriserade utifrån 

bokstäverna A-F för att skydda deltagarnas anonymitet. 

 

6.1 Lärarnas tolkning av kommunikationsförmågan  
Gemensamt för de intervjuade lärarna är att varje individ har gett en förklaring till vad 

kommunikationsförmågan innebär för dem, som på olika sätt sammanfaller med vad 

styrdokumenten säger. Ingen av lärarna har svårt för att förklara hur de uppfattar 

begreppet, däremot skiljer sig beskrivningarna från varandra när de granskas på en mer 

detaljerad nivå. Därav kommer denna delen presenteras med hjälp av tre underordnade 

teman; ‘verbalt’, ‘skriftligt’ och ‘både verbalt och skriftligt’. 

 

En lärare anser att det är svårt att skilja på kommunikation- och resonemangsförmågan 

eftersom de, enligt läraren, går hand i hand. Lärare C är av samma åsikt i samtalet kring 

kommunikationsförmågan i relation till de andra förmågorna, och förklarar här att 

han/hon med tiden har lärt sig att förhålla sig till förmågorna: 

 

“När den nya läroplanen kom 2011 så fick vi ju ingen utbildning i 

förmågorna utan det fick man lista ut helt själv och inte förrän först nu 

(2017) känner man sig lite varm i kläderna:” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figur 3 
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6.1.1 Verbalt 

Majoriteten av de intervjuade lärarna berättar utförligt om hur de tränar eleverna i att 

kommunicera verbalt; att prata matte. Dels kommunicerar eleverna med läraren när de 

ska svara på frågor eller berätta hur de kommit fram till en lösning, men också när de 

ska prata med andra klasskamrater som vid grupparbete, parövningar och diskussioner. 

 

Kommunicera matematiskt 
Både intervjuer och observationer visade att samtliga lärare ansåg att 

kommunikationsförmågan tränas och visas främst genom verbal kommunikation. Det 

visade sig dessutom att de hade gemensamt att de jobbar med förmågan på detta sätt. 

Lärare E beskriver sin tolkning av förmågan så här: 

 

“Det innebär att man pratar och kommunicerar matematik, och det kan 

vara allt att man pratar med en enstaka elev till att man pratar i helklass 

eller i grupper. Det kan vara på enstaka uppgifter, det kan vara någonting 

som dom vill prata om som har... Nått relaterat till matte.” 

 

Denna förklaring av hur kommunikationsförmågan tränas överensstämmer väl med 

Lärare B:s förklaring:   

 

“Den innebär att dom får, barnen får möjlighet att prata om matte, 

förklara matte, gärna för varandra men också för mig. Sätta ord på att de 

får förklara varför det blir såhär.” 

 

Att vikten ligger vid innehållet av matematik och att behärska dess begrepp belyser 

lärare F i sin intervju.  

 

“Man lär sig använda de rätta begreppen, som jag tycker är viktigt, och 

man lär sig kommunicera.” 

 

Delge varandra matematiska kunskaper 
Lärare D berättar att de har börjat jobba mer aktivt med att låta eleverna visa och berätta 

för varandra exempel från räkneboken med hjälp av en dokumentkamera. På så sätt får 

de träna på att visa sina uträkningar och motivera hur de tänkt och varför de har löst 

uppgifterna på ett visst sätt. 

 

“Mini-whiteboard och dokumentkamera som jag använder ganska mycket 

just nu. Det är kanon! Snabbt och smidigt! De vet nu att även om man inte 

löst uppgiften rätt så vågar de gå fram och visa och klassen diskuterar 

allas lösningar på ett mer öppet sätt.” 

 

Lärare C utvecklar sin förklaring på hur kommunikationsförmågan kan tolkas och hur 

eleverna kan visa hur väl de behärskar den.   

 

“Ja, men det är väl det här med att de ska kunna kommunicera och prata 

med varandra. Det är ju ändå viktigt att de kommer till tals, att eleverna 

bjuds in att stå där framme och visa sina lösningar tillsammans och inför 

klassen. Dom vinner ju ganska mycket på det, har man ju äntligen fattat, 

he he.” 
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Ett annat tillfälle och moment där eleverna lär sig att delge varandra och att utveckla 

kommunikationsförmågan, berättar Lärare F om här: 

 

“... och när de förklarar framme vid tavlan för sina kamrater. Och då är 

det ju väldigt bra att man lär sig av sina kamrater att använda rätt 

begrepp vid rätt tillfälle. Sen kan de ju göra det till exempel när de sitter i 

grupp, när vi gör de här cartoons, och sen allmänt, ställa frågor så alla 

måste svara på en fråga som jag ställer till exempel. Ge varandra tips, det 

är också en kommunikation.” 

 

Tankeprocess 
Lärare F visar att det inte finns några otydligheter i vad förmågan innebär. Det denna 

lärare utvecklar med, som ingen av de andra nämner, är att eleverna visar sina tankar. 

Att kommunikation kan ses som en förmåga att kunna delge hur man har tänkt med sina 

kamrater, att detta är en process i elevernas lärande. 

 

”Det innebär att en elev ska ha så goda kunskaper så att de faktiskt kan 

förklara för någon annan hur de har tänkt. Man har ord för sina tankar. 

Det är för mig kommunikation.” 

 

Samma lärare talar i intervjun om vikten av att kunna kommunicera matematiskt och 

hänvisar till matematik som någonting mer än enbart att sitta och räkna i 

matematikboken. Det handlar också om att eleven ska kunna förklara hur han/hon har 

tänkt och kunna visa den processen. Följande två citat kommer från ovan nämnd lärare: 

 

“Matte är ju inget som man ska lära sig utantill, det är ju någonting som 

man ska förstå. Och då hjälper det ju inte att man har räknat hela boken, 

för du kanske inte har förstått någonting.” 

 

“Det har hänt jättemycket sedan jag började med det i den här klassen, 

och så sen så är de väldigt villiga att få gå fram och visa om man har 

tänkt på ett annorlunda sätt. Och det gör ju det att de andra barnen lär sig 

ju nya sätt att kommunicera, både skriftligt och muntligt. Man lär sig 

använda de rätta begreppen, som jag tycker är viktigt, och man lär sig 

kommunicera.”  

 

Lärare F beskriver också en bild av att kommunikationsförmågan är en djupare förmåga 

som kan redovisas genom att eleverna skriver och pratar om sina tankar kring olika 

lösningar.   

 

“Matematik är ju hur du tänker matematiskt, dina logiska tankar och 

logiken i det hela. Att du liksom kan utveckla svar och sådana saker.” 

 
6.1.2 Skriftligt 

Som tidigare nämnt visar det sig att de flesta av lärarna i studien nämner den skriftliga 

delen av förmågan i en bisats, vilket leder till att det blir svårare att hitta tolkningar i 

deras svar som är rent skriftliga. Endast 17%, av de intervjuade lärarna svarade direkt 

att kommunikationsförmågan innebär en skriftlig version. En bit in i intervjun börjar de 

övriga lärarna ändå komma in på att kommunikationsförmågan även har en skriftlig 

sida. Däremot förklaras det inte djupare hur förmågan tolkas ur detta skriftliga 

perspektiv.  
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Synliggöra lärandet 
Ett syfte med att kommunicera skriftligt är att synliggöra lärandet hos eleverna. För att 

eleverna ska behärska det bör de vara insatta i hur de skriver i sina beräkningar. Så här 

förklarar Lärare D hur denne ser på synliggörandet av förmågan: 

 

“Kommunikationsförmågan är ju lättare att göra muntligt, men ska man 

göra den skriftligt så har väl vi ändå hakat upp oss på att då behöver man 

tydliga steg hela vägen så att man kan se.” 

 

Lärare F förklarar den skriftliga delen av kommunikationsförmågan med lite mer 

tydlighet, men ändå relativt kortfattat. Här märks det att denna läraren arbetar med att få 

eleverna att förstå vikten av att även skriva sina uträkningar för att visa deras lösningar: 

  

“Alltså jag vill se alla leden i uträkningen. Jag vill se att man har med 

enhet. Jag vill se att man har skrivit svar. Jag vill se så att jag kan läsa 

och förstå hur de har tänkt. Både med siffror och med ord. Och då visar 

de ju att de kan det.”  

 

Tankeprocess 
Att eleven skriftligt visa hur man tänker och har löst sina uppgifter är en viktig aspekt 

inom matematisk kommunikation. Lärare F berättar att det är viktigt att eleverna får lära 

sig varför de ska kommunicera skriftligt.  

 

“Och jag tycker det här att vad vi måste lära våra, eleverna i skolan är 

att: hur man löser en problemlösningsuppgift till exempel, hur visar man 

hur man har tänkt. Så att man inte bara räknar i huvudet.” 

 

Det framgår i intervjuerna att det är svårt att beskriva kommunikationsförmågans 

skriftliga del mer ingående. Flera av de intervjuade nämner den skriftliga delen väldig 

kort utan någon vidare förklaring till vad de menar. Kort och koncist säger Lärare F så 

här: 

 

“Det är viktigt att kunna förklara hur de tänker både skriftligt och 

muntligt.” 

 
6.1.3 Både verbalt och skriftligt  

Hälften av de sex intervjuade lärarna berättar att de faktiskt tolkar 

kommunikationsförmågan som både skriftlig och muntlig, dock inte vid första försöket 

att besvara frågan. Endast 17% av de intervjuade lärarna är tydliga med att båda delarna 

är lika viktiga och belyser att skolan måste lära eleverna att visa hur de tänker. Lärare D 

är en av de som senare i intervjun kommer på att kommunikation är både en verbal och 

skriftlig förmåga: 

 

“Man får inte låsa sig vid att det bara är muntligt, man kan ju skriva 

också.” 

 

Förklarande 
Lärare A är den enda som pratar mer fritt om kommunikationsförmågan och menar att 

den är lika muntlig som den är skriftlig. Han/hon går också in på att eleverna ska 

förklara hur de har tänkt, oavsett om det är muntligt eller skriftligt:  
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“Kommunikationsförmågan kan ju vara två delar, det kan vara den 

skriftliga delen och det kan vara den resonerande delen tycker jag, både 

muntligt och skriftligt. Och jag tycker att vad vi måste lära våra, eleverna 

i skolan är att: hur man löser en problemlösningsuppgift till exempel, hur 

visar man hur man har tänkt. Så att man inte bara räknar i huvudet.”  

 

Lärare B visar, vid upprepade tillfällen i intervjun, också en tydlig bild att förmågan 

innefattar båda delarna men att vikten ligger vid att förklara sina tankar: 

 

“Barnen får möjlighet att prata om matte, förklara matte, gärna för 

varandra men också för mig. Sätta ord på.. Eh antingen skriftligt eller 

muntligt för det kan ju vara båda men att de får förklara varför det blir 

såhär. Varför väljer du det här räknesättet, hur tänkte du där?” 

 

Olika uttryckssätt 
De intervjuade lärarna har en likartad tolkning av vad som avses med 

kommunikationsförmågan. Det finns en uttalad distinktion mellan muntlig och skriftlig 

kommunikation där den muntliga får mest utrymme. En del lärare är mer styrda av 

förmågorna och förhåller sig till dem i stor utsträckning vad beträffar planering, 

undervisning samt bedömning, men de allra flesta i denna studie utgår mer från det 

centrala innehållet. Det är endast en av lärarna som nämner att 

kommunikationsförmågan innebär att eleverna ska kunna använda olika uttrycksformer. 

Lärare A svarar följande på frågan om vad kommunikationsförmågan innebär för 

honom/henne: 

 

“(...) kunna visa med andra uttrycksmedel med en graf tex. kanske visa 

något med hjälp av ett diagram” 

 

6.2 Metoder som utvecklar elevernas kommunikationsförmåga 
De intervjuade lärarna pratar om nyttan och fördelarna med att jobba med 

kommunikationsförmågan, men det ser olika ut när det kommer till hur de arbetar med 

den aktuella förmågan med sina elever. Det är lärarens ansvar att planera lektionerna så 

att de får med både centralt innehåll och förmågor för att utveckla kunskaper hos 

eleverna. En del berättar att de mestadels jobbar enligt läromedlet, medan andra adderar 

med muntliga övningar och kopierat underlag från andra läromedel och diverse 

inspirationshäften. Denna delen kommer att delas upp i två teman benämnda ‘Arbeta 

tillsammans’ och ‘Muntligt i helklass’.   
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     Figur 4 

 
6.2.1 Arbeta tillsammans  

När lärare planerar sin undervisning har de inte bara centralt innehåll, kunskapskrav och 

förmågor att förhålla sig till, de har även elevernas olika utvecklingsnivåer och olikheter 

att beakta. Intervjuerna visar att de lärare som deltagit i studien generellt tar hänsyn till 

variation i undervisningen genom att erbjuda olika övningar och arbetsmetoder. Ett 

mönster som visar sig utifrån intervjuerna är att problemlösning är det vanligaste 

område att arbeta med. Läraren kan då fokusera mer på kommunikationsförmågan. En 

metod som de flesta av lärarna använder sig av är att låta eleverna arbeta i grupp, 

halvklass eller i par vid just problemlösning. Då kan läraren gå runt i klassrummet och 

lyssna på hur eleverna visar sin kommunikationsförmåga och stötta dem i sin 

kommunikativa utveckling. 

 

Lärare E erkänner sig vara svag i att aktivt använda sig av kommunikationsförmågan 

och hänvisar till att:  

 

“Jag känner att det är så naturligt att kommunikationen finns i matte, att 

man pratar matte och inte bara skriver.“  

 

Vidare berättar samma lärare att elevgruppen är för ung för att begripa förmågorna och 

därför är förmågorna inte viktiga att synliggöra ännu: 

 

“Jag känner kanske inte att dom är riktigt mogna än att förstå dom här 

förmågorna än, men när det blir betyg tror jag att det faller sig ganska 

naturligt.” 

 

Problemlösning 
Lärare A motiverar tydligt varför han/hon gärna arbetar med problemlösning i 

samverkan med just kommunikationsförmågan. 

 

“Kommunikationsförmågan är den som är svårast att få syn på, om man 

säger, i det vardagliga arbetet i matteboken och då är det väl den 

förmågan, framförallt då, som man vill ha fram då, ibland, i en lektion och 



  
 

23 

då kan ju en problemlösningslektion vara bra tycker jag för då kan man 

på ett bra sätt få fram dom förmågorna då och lättare kunna studera det.” 

  

I följande exempel visar lärare F en utvecklad tanke med att låta eleverna få en 

problemlösningsuppgift i hemläxa. Eleverna uppmanas att göra läxan ihop med en 

kamrat eller förälder och drivs då till att kommunicera och prata matematik ännu mer. 

 

“Eleverna får ju varje vecka en problemlösningsuppgift som är då 

tredelad, två där alla ska klara, och en som är stjärnuppgift, alltså 

avancerad, som är svår. Jag får alltså dem att göra läxan ihop. De sitter 

hemma och gör läxan ihop, dom kanske sitter med sina föräldrar och gör 

läxan, då pratar man matte … så den läxan har ju blivit en sån sak där 

man använder kommunikationsförmågan mycket.” 

 

Socialt samspel 
Problemlösning är den metod som framträder som mest använd genom intervjuerna, 

men det förekommer även andra metoder som lärarna anser ökar samarbetet och ger 

tillfällen att arbeta tillsammans. Att tidigt få eleverna att arbeta och utvecklas 

tillsammans inom matematiken belyser lärare F här är viktigt i hans/hennes 

undervisning.  

“Alltså önskemålet är ju det att man från årskurs fyra, börjar med att 

träna eleverna i att ha prat, mattekamrater där man alltså ofta ger dem, 

en gång i veckan, möjlighet att resonera muntligt. Att man börjar med att 

de får en uppgift, till exempel en problemlösningsuppgift, och sen ska man 

tillsammans disk.., först ska man göra den själv, sen så ska man 

tillsammans diskutera hur man har tänkt. För jag tror att elever lär inte 

bara utav lärarna, de lär sig hela tiden utav varandra också. Så det är 

viktigt med den här kommunikationen mellan elever.” 

 

Lärare A använder sig ofta av concept cartoons som hjälpmedel till att få igång eleverna 

att kommunicera om ett matematiskt innehåll.  

 

“Problemlösningslektion kan vara bra tycker jag för då kan man på ett 

bra sätt få fram förmågan då och lättare kunna studera det och det kan ju 

också vara bra att använda concept cartoons om du känner till det. som 

också är ett bra sätt för att få fram kommunikationsförmågan.” 

 

En annan vanligt förekommande metod för eleverna är EPA (Enskilt, par, alla) där 

eleverna får en uppgift eller en problemlösning som de ska jobba med tillsammans. 

Lärare F förklarar hur det kan gå till så här: 

 

“Först ska man göra den själv, sen så ska man tillsammans diskutera hur 

man har tänkt. För jag tror att elever lär inte bara utav lärarna, de lär sig 

hela tiden utav varandra också. Så det är viktigt med den här 

kommunikationen mellan elever. Och sen då gör man som en EPA (först 

enskilt, sen i par, och sen alla) och då får man lägga kanske 40 minuter i 

veckan på det.” 
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6.2.2 Muntligt i helklass 

Det framgår från samtliga intervjuer att kommunikation är ett självklart inslag i 

undervisningen och lärarna anser att det ger god effekt på elevernas lärande. Från 

intervjuerna framkommer även en annan aspekt som lärarna anser utvecklar elevernas 

kommunikativa förmåga, vilken är när de vågar visa sina beräkningar för övriga 

klasskamrater och på så sätt pratar mer matematik. I deras val av metod och arbetssätt 

lyser det igenom att lärarna i dessa intervjuer kopplar kommunikationsförmågan till 

något som görs muntligt och att man pratar matte. Det är hälften av lärarna som 

poängterar vikten av att eleverna ska kunna visa hur de tänker och räknar även skriftligt. 

 

Genomgångar 
Lärare D berättar, i intervjun, hur värdefulla genomgångarna är där eleverna kan träna 

och visa muntligt inför varandra hur de har tänkt och räknat. Där tar han/hon till olika 

hjälpmedel för att hjälpa eleverna att på ett lätt och snabbt sätt kunna visa varandra i 

helklass. Lärare D anser att genomgångarna i helklass är bra eftersom det är enkelt att 

jämföra vad alla elever har svarat och varför det är olika svar när alla är med.  

  

“Jag kan känna att det är på genomgångar man plockar de här 

guldkornen och då plockar vi ju fram mini-whiteboard och de får sitta 2-2 

eller 3-3 och jämföra sina svar och varför får vi inte samma svar…” 

 

Lärare C delar här med sig av några av de material som används för att lyfta 

undervisningen och hjälpa eleverna i sitt lärande. 

 

“Mini-whiteboard och dokumentkamera som jag använder ganska mycket 

just nu i genomgångarna. Det är kanon! Snabbt och smidigt!” 

 

Matematisk kommunikation 
Trots att lärarna beskriver att kommunikationsförmågan bör ske skriftligt verkar det 

som att eleverna inte riktigt behärskar eller förstår vikten av att berätta eller skriva 

samtliga steg i uträkningar och att det är ett av sätten att visa sin kunskap på. Enligt 

lärare D, finns det kritiska aspekter att tänka på och som man måste anpassa sig till när 

det kommer till den verbala metoden: 

 

“Man får inte låsa sig vid att det bara är muntligt, det är ju både muntligt 

och skriftligt. De som är tysta har ju förmågan att visa det, men är det 

någon förmåga de ryker på så är det ju kommunikation och att resonera, 

(...) men att uttrycka sig i skrift eller få med alla steg missar de ju ofta.“ 

 

En av de andra lärarna utvecklar att begreppet ‘kunna prata matematik’ är viktigt för att 

både eleven själv, men också för att kamraterna, ska lära sig att prata matematiskt. 

Tillsammans hjälper och stöttar de varandra framåt. Lärare F är den enda i studien som 

nämner att det är viktigt att kunna prata med ett korrekt matematiskt språk och som 

också väver in det som en del i kommunikationsförmågan: 

 

“Och när de förklarar framme vid tavlan för sina kamrater. Och då är det 

ju väldigt bra att man lär sig av sina kamrater att använda rätt begrepp 

vid rätt tillfälle. Sen kan de ju göra det till exempel när de sitter i grupp, 

när vi gör de här cartoons, och sen allmänt, ställa frågor så alla måste 

svara på en fråga som jag ställer till exempel. Ge varandra tips, det är 
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också en kommunikation. Kamratrespons i matte tycker jag är lika viktigt 

som kamratrespons i svenska.” 

 

Sokratiska frågor 
En version på muntlig metod, som lärare F visar i båda exemplena nedan, är att låta 

eleverna lära sig att våga ställa frågor istället för att säga att de inte kan, som sedan 

läraren ska svara på eller utveckla. På så sätt anser sig den läraren sig se hur långt i 

kommunikationsförmågan den enskilda eleven har kommit.  

 

“Ofta när en elev räcker upp en hand när de inte kan så säger eleven ofta 

så här ”Jag kan inte!”, men när man, istället för att säga att man inte kan 

så säger jag så här: Ge mig en fråga. Vad är det du vill fråga mig? För 

annars blir det ju det här:”Jag kan inte.” och så blir de ju så blockerade. 

Men om du ställer en, jag vill att..., vad är det du..., en fråga, ge mig en 

fråga. Vad vill du att jag ska förklara? Då kommunicerar de ju. För då 

tvingas de ju att kommunicera matematiskt istället för att lätt bara säga 

att ”Jag kan inte.”,(...) Då ser man ju också var eleven inte förstår i 

kommunikationen. Men om du bara går till en elev som räcker upp handen 

och säger ”Jag kan inte”.  Då får du ingen kommunikation, om du bara 

säger ”Jaa, jag ska hjälpa dig”, men de måste ju kunna tala om vad det är 

de inte kan.” 

 

“Om de ställer en fråga till mig så kan jag ju i den frågan se hur långt de 

har kommit, och då kan jag ju se att ja den här eleven behöver mer 

undervisning i att förstå det här, därför att de bara har kommit en bit, de 

är inte allra längst fram, som har förstått det. ” 

 

Andra metoder 
Andra hjälpmedel eller metoder som kommer fram i intervjuerna är också mini-

whiteboards, concept cartoons, dokumentkamera och EPA-modellen. Med dessa 

hjälpmedel ges eleverna möjlighet att arbeta tillsammans, visa, berätta, resonera och 

förklara hur de har tänkt och gjort. Lärare C berättar att det är vanligt förekommande att 

komplettera med annat material för att addera eller förstärka ett specifikt matematiskt 

område.  

 

“Men vi har ju såna böcker som vi kan hämta inspiration ifrån och kan 

kopiera upp. Ibland när vi kör ett område så går man in där och tittar vad 

vi kan komplettera med som vår bok saknar. Det gör jag ganska ofta.” 

 

Lärare A kommer kort in på att eleverna kan kommunicera med hjälp av olika 

uttryckssätt: 

  

“ Ja, hur eleverna kan, om man säger, kommunicera med varandra, 

förklara för varandra hur man tänker eller kunna visa med andra 

uttrycksmedel. (...)Och det kan ju också vara bra att använda concept 

cartoons om du känner till det. som också är ett bra sätt för att få fram 

kommunikationsförmågan.” 

 

En annan metod som gör att fler elever får synas och visa sin kunskap på är att använda 

hjälpmedel under genomgångarna och låta eleverna få uttrycka sig på sina sätt. Lärare D 
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berättar om en metod, som är återkommande i undervisningen, som har en viss positiv 

påverkan på eleverna men är samtidigt inte lämplig för alla elever i klassrummet. 

 

“Jo, och jag menar att vi har ju de här mini-whiteboarden och de blir 

aktiva mer och får möjlighet att förklara. Men det är ju även så att det 

gäller att få alla att kommunicera och det är ju inte alla som har så lätt 

för att uttrycka sig men det är ju dom här… filurerna som tar plats vid 

muntliga övningar. Då gäller det ju att hitta stunderna där de andra får 

lov att ta plats och det är ju inte så lätt att ordna. Vi har ju grupprum 

men…” 

 

6.3 Arbetssätt som lärarna använder sig av 
Lärarna som intervjuats föredrar och använder sig av olika arbetssätt och hur de 

planerar sin undervisning speglar också de metoder de tänker att eleverna kommer att 

använda. I denna delen presenteras olika arbetssätt som de intervjuade lärarna visade, 

och benämns med två underteman: ‘Undervisning’ samt ‘Planering’.  

     Figur 5 

 
6.3.1 Undervisning 

 

Läromedel 
Många läromedel är anpassade efter den senaste versionen av läroplanen, som kom 

2011.  Lärare E berättar hur viktigt det är i undervisningen att följa läromedlet och att se 

till att eleverna har tillgång till övningar som erbjuds för att få möjlighet att träna sin 

kommunikationsförmåga, det som inte framkommer i intervjun är i vilken utsträckning 

de faktiskt används.  

 

“ I varje kapitel i den boken vi jobbar med nu så finns det övningar som 

har kommunikation i sig. Så att jag försöker nog se till att det finns 

övningar… till varje arbetsområde.”  

 

Även lärare B instämmer med att läromedlet innehåller övningar som tränar 

kommunikationsförmågan och att de används i undervisningen:  
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“Läromedlet ger ju tillfällen och då får man ju ta dom för det står att här 

får ni jobba i grupp eller berätta för en kompis och då får man ju hugga 

dom tillfällena också så man får ju eller jag väver nog både in det och har 

speciella tillfällen när vi verkligen tränar.” 

 

Laborativt/andra material 
Flera av respondenterna plockar in andra metoder och arbetssätt under mattelektionerna 

med syftet att stimulera eleverna i deras lärande och när det blivit en rutin utvecklar 

eleverna sina kunskaper och glädjen att lära skiner igenom. Lärare F berättar om en 

metod han/hon tidigare använt: 

 

“...men jag hade en klass som gjorde detta och de var fantastiska. Och de 

hade ju väldigt bra resultat även på nationella proven då. Därför att vi 

hade jobbat jättemycket, vi jobbade på golvet med dom, ritade, vi låg på 

golvet och gjorde matte. (...) Vi började från fyran och låg på golvet och 

räknade med matte. Problemlösningen blev tillslut, alla gjorde dem, och 

alla var liksom, ”Kan inte jag få gå fram, kan inte jag få gå fram?”, 

liksom, och det som visar att det är en bra mattelektion, eller att det är ett 

bra matteklimat i en klass, är när du går ut från mattelektionen och man 

hör eleverna diskutera den uppgiften som man har haft ute i korridoren, 

för då är matematiken levande. Just det här att matten, matematiken finns 

inte bara i matteboken i klassrummet, den finns ju överallt, att få dem att 

förstå matte, att matte är roligt.” 

 

När lärare E svarar på frågan om vilken typ av undervisning den använder helst för att 

utveckla kommunikationsförmågan, utöver läroboken får vi veta att: 

 

“Mmm, eh.. gruppövningar, utmanande övningar är väl främst dom två 

som vi använder oss av. Ibland så får de ett problem som de ska diskutera 

och då blir det ju en gruppövning, ibland är det en utmanande övning, 

te.x. nåt tal eller någonting de ska vidareutveckla som dom har gjort. Mer 

sällan laborativt material, jag tror att det är mer vanligt i de lägre 

årskurserna.” 

 
6.3.2 Planering 

Det visar sig genom intervjuerna att just förmågorna är en sådan sak som några av 

lärarna planerar efter i mån av tid och utrymme. I första hand planerar de efter det 

centrala innehållet från läroplanen och om tid finns fyller de på med förmågorna. Det är 

alltså inte förmågorna som avgör, i första hand, hur matematikundervisningen kommer 

att se ut. Lärare B säger i sin intervju så här:  

 

“Men då slänger vi in en lektion i veckan när vi jobbar med det så vi får 

med det (kommunikation).Dels så kollar man ju upp lite i dom uppgifterna 

man har tänkt, om man får med allting här eller behöver jag lägga till 

något, ska vi ha lite mer problemlösning kanske eller lite mer, ja 

kommunikation kan man ju alltid lägga till.” 

 

Rutiner 
För att utveckla elevernas förmåga att kommunicera finns det en känsla av att det är 

svårt att få in i den löpande undervisningen, och en del har därför skapat sig ett mönster 
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som gör att det finns utrymme för annat än att räkna i matteboken. Här berättar lärare B 

om den metoden:  

 

“Alltså en lektion i veckan gör jag ju något annat alltid och det behöver 

inte alls hänga ihop med det vi gör just nu utan det kan vara något heeeelt 

annat och det vet dom, att torsdagslektionen den kan vara vad som helst. 

sånt där kan man ju vänja barnen vid. så en lektion är det alltid, och där 

kan man ju försöka få in, fast ja, oftast blir det ju problemlösning ändå 

men det är ju kommunikation i och för sig...”  

 

Endast en av de intervjuade nämner att de har ledningen eller rektorn som påverkar 

planering och arbetssätt,vilket har lett till att det har blivit förändringar med tiden. 

Lärare C berättar hur planeringen av undervisning har fått utvecklats på sistone: 

 

“Ibland hinner vi inte planera upp hela arbetsområden men då får man ju 

stycka ner det i mindre delområden och snuttar. Där behöver vi, och där 

har vår nya chef jobbat med oss och vill att vi ska dela in passen i olika 

moment för att få mer variation, mer rörelse och att öka delaktigheten i 

lektionen. Så då har man verkligen fått se till att det har hänt.” 

 

Samma lärare anser också att kommunikationsförmågan är viktig men att vanliga 

lektioner är effektivare än lektioner med fokus på grupparbete och diskussioner: 

 

“Det gäller ju att ta tillvara på de tillfällena också. Men tiden är ju ens 

värsta fiende. det finns ju så mycket övningar som man vill göra men det 

tar ju längre tid än att räkna i boken.” 

 

6.4 Observationer 

Observationerna var ett bra komplement till intervjuerna eftersom vi kunde jämföra hur 

de olika lärarna arbetar praktiskt med kommunikationsförmågan i förhållande till deras 

tolkningar av den. De lektioner som observerades visade sig vara aktiviteter planerade 

utifrån förmågorna där det gavs olika möjligheter för eleverna att utveckla sin 

kommunikationsförmåga. De aktiviteter som observerades kunde sorteras i följande 

underteman; ‘muntliga övningar’, ‘praktiska övningar’ och ‘avslutande genomgång’. 

 

 

     Figur 6 

 

 



  
 

29 

Muntliga övningar 
I intervjuerna berättade lärarna att förmågan mest är förknippad med muntliga övningar 

och att eleverna visar förmågan genom att prata matte med varandra. Detta bekräftades 

tydligt under observationerna då samtliga observerade lektioner var så kallade 

aktiviteter som innebar samarbete, gruppövningar eller spela spel. Under samtliga 

lektioner skulle eleverna skriva anteckningar eller svar på ett papper, i vissa fall enskilt 

och i andra gruppvis. Under en av observationerna skulle eleverna använda sig av andra 

uttrycksformer, i detta fall diagram och förklarande meningar. 

 

Praktiska övningar 
Lärarna hade en mer passiv roll genom att gå runt och lyssna på eleverna medan de 

utförde sina matematiska aktiviteter. Detta bekräftas även i intervjuerna då de berättar 

att praktiska övningar är bra på så sätt att de kan gå runt i klassrummet och lyssna av 

elevernas olika nivåer och kunskaper, för att sedan få ett mått på vad de kan och vad de 

behöver träna mer på. På det viset anser de sig låta eleverna träna och utveckla 

kommunikationsförmågan. 

 

Avslutande genomgång 
I en av de sex observerade lektionerna avslutade läraren med att sammanfatta lektionen 

genom att intervjua sina elever om vad de har lärt sig av lektionen. Några elever 

uttryckte att de lärt sig nya begrepp, uttryckssätt och metoder. I de andra fallen pågick 

den muntliga aktiviteten till lektionens slut, utan någon större form av sammanställning 

eller gemensam avslutande diskussion. Inte heller blev eleverna upplysta eller 

tillrättavisade om det matematiska språket under dessa lektioner utan det förekom 

vanligt prat mellan eleverna, dock pratades det om matematiken. Lärare F, som 

avslutade lektionen med gemensam diskussion, bekräftar det observerade i intervjun. 

Han/hon anser att det är viktigt att eleverna faktiskt lär sig att redogöra för varandra hur 

de tänkt och att sätta ord på sina tankar matematiskt.  
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7 ANALYS 
Detta avsnitt kommer att analysera studiens resultat i relation till vårt teoretiska 

perspektiv samt den litteratur som ligger till grund för vår undersökning. Eftersom 

arbetet tar sin utgångspunkt inom det fenomenologiska forskningsfältet är det empirin 

som står i centrum. Analysen tolkas och jämförs därför utifrån de intervjuade lärarnas 

upplevelser och tankar. 

 

7.1 Analys av lärarnas tolkning 
Inledningsvis i studien hänvisade vi till Heikka (2015) och skrev att många pedagoger 

fokuserar på det centrala innehållet snarare än förmågorna vid planering och 

genomförande av lektioner. Detta baseras på att de förlitar sig på läroböcker när de 

planerar sin matematikundervisning, vilket får till följd att elever har bristfälliga 

kunskaper i de matematiska förmågorna. Huruvida elevernas kunskaper är bristfälliga 

eller ej har vi inte undersökt, däremot kan vi konstatera att majoriteten av de intervjuade 

lärarna i den här studien faktiskt tar hänsyn till förmågorna i sin planering. Det framgår 

inte i intervjuerna att det ena utesluter det andra, eller att det fungerar i samspel med 

varandra. Vad som däremot framgår är att de intervjuade lärarna aktivt planerar 

lektioner som är styrda mot kommunikationsförmågan, dessa lektioner hänvisas t.o.m 

till “något helt annat än vanlig matte”. 

 

Utifrån resultatet kunde det konstateras att majoriteten av de intervjuade lärarna primärt 

tolkar kommunikationsförmågan som en muntlig förmåga, vilket går att härleda till att 

Backlund (2006) förklarar begreppet som ett samtal som sker mellan två eller flera 

personer i samma rum.  Høines (2000) skriver också att kommunikation per automatik 

tolkas som den verbala muntliga kommunikationen. Vilket kan vara en trolig anledning 

till att den icke-verbala kommunikationen ges betydligt mindre utrymme i de 

intervjuade lärarnas undervisning. Trots att lärarna formulerar sig på olika sätt finns det 

flera likheter mellan hur de beskriver sin syn på vad som krävs för att arbeta med 

förmågan, där det hänvisas till grupparbeten, parövningar och diskussioner. Det finns 

även likheter med vad lärarna beskriver och vad Bergqvist, Boesen, och Nyroos (2010) 

skriver om elevers lärande. Nämligen att eleverna når betydligt längre i sin förståelse för 

matematiska begrepp och färdigheter när de får möjlighet att samarbeta, presentera och 

argumentera för sina idéer. Vygotskij (2012) anser det språkliga redskapet 

(kommunikation som medel) som mycket betydelsefullt då de språkliga begreppen och 

kommunikation med andra människor gör att vi kan uttrycka oss och förstå omvärlden. 

Detta språkliga redskap bör enligt Skolverket (2017) användas muntligt, skriftligt och 

med andra uttrycksformer. Desto längre intervjuerna fortlöper utvecklar några av 

lärarna sin tolkning och adderar att det även är en skriftlig förmåga, det är dock endast 

en lärare som tydligt talar om detta redan från början. En av lärarna erkänner sig vara 

dålig på att arbeta aktivt med kommunikationsförmågan. Att prata matte lyfts fram som 

en gemensam beskrivning hos flera lärare, dock inte i detalj vad som menas med detta. 

Om det innebär att allmänt prata på matematiklektionen eller om det innebär att prata 

matematiskt korrekt förblir oklart. Det kan innebära olika saker för olika pedagoger, 

men baserat på observationerna kunde vi konstatera att det i de flesta fall handlade mest 

om att eleverna skulle prata med varandra på matematiklektionerna, snarare än att prata 

matematiskt korrekt. Detta kan kopplas till implicit mediering som Wertsch (2007) 

beskriver är en förmedling med ett vardagligt uttryckssätt. Då elever pratar på 

matematiklektionerna utan att bli korrigerade i det matematiska språket tyder på en 

implicit mediering. Detta innebär således att det brukas vardagsspråk i en matematisk 
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kontext, vilket Sundström, Thunberg & Vennberg (2014) beskriver som en kritisk 

aspekt för lärandet.  

 

Baserat på vad Säljö (2012) skriver om det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs 

tankar kring lärande, utveckling och språk finns det tydliga kopplingar till lärarnas 

tolkningar av kommunikationsförmågan. Att lärandet sker i samspel med andra är en 

tydlig parallell mellan hur de olika lärarna talar om kommunikationsförmågan. 

Dimbleby och Burton (1999) hänvisar till det talade språket som det vanligaste sättet att 

kommunicera på, framförallt eftersom det är väldigt effektivt. I en av intervjuerna finns 

det ett citat som nästan ordagrant relaterar till den beskrivningen. Läraren menar att det 

är under genomgångar som de stora vinsterna görs, eftersom att alla är samlade och kan 

tillägnas informationen snabbt och samtidigt. Då sker också en explicit mediering, som 

Wertsch (2007) beskriver, när läraren inleder med att förklara begrepp eller lösningar på 

ett korrekt matematiskt sätt. Matematisk kommunikation blir då ett mål i 

undervisningen. Detta kan vara en förklaring till att de flesta lärare i studien arbetar mer 

muntligt med kommunikationsförmågan via explicit kommunikation från lärare till elev. 

 

7.2 Analys av metoder och arbetssätt  
Intervjuerna visade att de aktuella lärarna arbetar på olika sätt kring 

kommunikationsförmågan. Några följer läromedlet i större utsträckning än andra. En del 

använder sig av en större variation av metoder och arbetssätt. Det som var gemensamt 

för samtliga lärare var att de ofta låter eleverna arbeta i par eller i grupp när de ska få 

möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga, dessutom gärna i någon form av 

problemlösning. Precis som Pettersson och Wistedt (2013) skriver utmanas elever när 

de får möjlighet att uttrycka sig vid diskussioner, aktiviteter och problemlösning. Även 

under samtliga observationer var det på detta sätt lärarna valde att arbeta med förmågan. 

Barwell (2005) skriver att grupparbeten kräver av eleverna att de ska kunna samarbeta 

och inte enbart komma fram till ett svar. Detta leder i sin tur till att eleverna lär av 

varandra, och för att ett samarbete ska kunna ske behöver eleverna även kunna 

kommunicera med varandra. Detta under förutsättningen att eleverna samtalar kring det 

relevanta matematiska ämnet (a.a). Under en av observationerna fick eleverna berätta 

vad de hade lärt sig i slutet av lektionen. Det var då flera elever som på ett positivt eller 

konstruktivt sätt pratade om gruppens samarbete. Läraren och eleverna såg en stor vinst 

i ett bra samarbete vid gruppövningar. Trots att par- eller grupparbeten, bland dessa 

lärare, är det primära sättet att arbeta med kommunikationsförmågan nämner en av de 

intervjuade lärarna att tidsbristen gör att grupparbeten inte alltid är så effektiva. Läraren 

anser att dessa par- och gruppövningar kräver mer tid än att arbeta i boken, även om de 

allihop är överens om att eleverna utvecklas mycket av att arbeta med varandra.  

 

Silver och Smith (2015) skriver att undervisningsmetoderna har utvecklats samt blivit 

mer varierade sedan den nya läroplanen, Lgr 11, trädde i kraft. De ser ett ökat 

användande av laborativa moment i undervisningen och att eleverna i större mån arbetar 

i par eller i grupper där de får möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga. De 

intervjuade lärarna ansåg allihop att kommunikationsförmågan utövas muntligt och i 

samtliga observationer fick eleverna arbeta i grupper, oftast med problemlösning, där 

det fanns en tanke att elevernas kommunikationsförmåga skulle utövas. På frågan i 

vilken utsträckning lärarna kompletterar med andra typer av undervisning för att 

utveckla kommunikationsförmågan svarade några att de använder sig av exempelvis 

mini-whiteboards, concept cartoons, dokumentkamera och EPA-modellen. Det var få 

lärare som nämnde något om att låta eleverna arbeta med laborativt material i samband 
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med kommunikationsförmågan. En lärare ansåg att det är mer vanligt att arbeta på det 

sättet i de lägre åldrarna, vilket skulle kunna återkopplas med samtliga observerade 

lektioner där ingen av lärarna använde sig av laborativa material för att utveckla 

elevernas kommunikationsförmåga. Enligt Malmer (2002) används laborativt material 

mer som ett stöd för de elever som kunskapsmässigt är svagare i ämnet, trots att det 

hjälper eleverna att se kopplingar mellan det fysiska och det abstrakta. Malmer skriver 

också att kommunikationen används på ett mycket effektivt sätt när eleverna praktiskt 

får berätta och förklara hur de har tänkt inom matematik (a.a). En möjlig orsak till att 

lärarna visade osäkerhet kring vilka metoder och arbetssätt de använder kan vara att det 

saknas tydlighet i hur förmågan kan appliceras i didaktiken. Detta menar Björklund 

(2009) är en brist i att läromedel saknar koppling till elevers vardag. Han menar också 

att lärare som är väl insatta i forskningen om lärande utvecklar en större förmåga att 

omsätta situationer och händelser till lärandetillfällen för eleverna.  

 

Under intervjuerna fick lärarna svara på vad kommunikationsförmågan innebar för dem, 

vilket på flera sätt överensstämmer med hur Skolverket (2011) och dess 

Kommentarmaterial för matematik (2017) definierar förmågan. Lärarna ser 

kommunikation främst som något som sker muntligt, men mer bakomliggande även 

som något som sker skriftligt. Några av lärarna säger under intervjun att de jobbar med 

kommunikationsförmågan genom att eleverna redovisar olika lösningsstrategier inför 

sina klasskamrater, men också genom att visa hur de tänker i sina räkneböcker. De vill 

att eleverna ska visa alla led i uträkningen. Trots detta är det någon av lärarna som säger 

att eleverna ofta missar just detta, och väljer att bara skriva svaret. Detta är något som 

Principles and standards for school mathematics (2000) skriver om och menar att när 

elever delar sina idéer eller förklarar hur de har tänkt kring ett matematiskt fenomen 

visar de sin förmåga att matematisk kommunicera. De lär sig då också att bli tydliga i 

sitt matematiska språk. Det är viktigt att eleverna inte enbart visar ett svar eller en 

procedurbeskrivning, både muntligt och skriftligt, de ska även lära sig att motivera eller 

argumentera för sitt svar (a.a). Någonting som var bristande i intervjuerna var lärarnas 

syn på hur eleverna kan utbyta information med hjälp av andra uttrycksformer, utöver 

det muntliga och skriftliga, då enbart en av de sex lärare som intervjuats nämnde att 

eleverna kan visa sin kommunikationsförmåga även med hjälp av grafer eller diagram. I 

den sociokulturella traditionen ses språk som något som hela tiden utvecklas och 

förändras i samband med andra uttrycksformer (Säljö, 2012). Vilket visar på att det är 

viktigt för att utveckla elevernas kommunikativa förmåga. Ingen av lärarna nämner 

heller någonting om att eleverna ska argumentera eller motivera sina svar. Däremot 

visade observationerna att några av lärarna lät eleverna arbeta och visa sina svar med 

hjälp av olika uttrycksformer. Eleverna använde sig av både skrift, muntliga uttryck 

samt diagram. Sundström, Thunberg och Vennberg (2014) menar att om eleverna kan 

använda olika uttrycksformer så bidrar det till att de lär sig se samband, men även att 

skilja på det matematiska och det vardagliga språket, vilket även är en del i kursplanen 

för matematik (Skolverket, 2011). Lärare F berättade i intervjun att han/hon arbetar 

mycket med att ställa sokratiska frågor till eleverna, vilket även framkom under 

observationen, för att eleverna ska behöva motivera för hur de tänker. Detta är något 

som Bergqvist, Boesen, och Nyroos (2010) skriver om. De menar att lärarens 

formulering av frågor är avgörande för elevernas möjlighet att visa sin kommunikativa 

förmåga, och att de på så sätt får synliggöra sina tankar, vilket lärare F talar utförligt om 

i sin intervju. 
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8 DISKUSSION 
Detta avsnitt kommer att innehålla en diskussion kring resultatet i relation till våra 

frågeställningar och syfte. Vidare diskuteras metodvalet där vi kritiskt granskar vårt 

tillvägagångssätt. Avslutningsvis följer en slutsats och förslag till vidare forskning. 

 

8.1 Resultatdiskussion 
Kommunikationsförmågan är ett speciellt begrepp inom skolvärlden och en förklaring 

av definitionen framkommer i styrdokumenten. Vi har valt att, med hjälp av Backlund 

(2006), förklara begreppet kommunikation i början av studien följt av hur Skolverket 

definierar just kommunikationsförmågan. Detta för att läsaren ska få en förståelse för 

vad begreppet innebär eftersom det har en central roll genom hela studien. Vi anser att 

vår tolkning av kommunikationsförmågan inte har påverkat utgången av resultatet 

eftersom vi helt har utgått från de svar vi fått av de intervjuade lärarna, och att det är 

deras tolkningar som speglas i resultat- och analysdelarna.  

 

Vi anser att resultatet svarar på den första frågeställningen angående hur de sex 

intervjuade lärarna tolkar begreppet kommunikationsförmågan. Resultatet visar att det 

finns en variation i hur de intervjuade matematiklärarna förstår och tolkar begreppet 

kommunikation. Majoriteten relaterar innehållet i kommunikationsförmågan till en 

muntlig aktivitet, vilket skiljer sig från Skolverkets definition där det tydligt framgår att 

det är muntligt, skriftligt och även andra uttrycksformer. Vi tycker också att det är 

tänkvärt att ingen av lärarna hänvisade till styrdokumenten i sina förklaringar av 

kommunikationsförmågan, utan att de snarare hänvisar till kommunikation som ett 

vardagligt begrepp som syftar till att prata matematik. Det hänger sannolikt ihop med 

deras bild av hur förmågan konkretiseras, eftersom det i styrdokumenten tydligt framgår 

att det är såväl muntlig som skriftlig kommunikation som ingår i begreppet. Vidare 

skulle vi vilja lyfta beskrivningen “att prata matte” som en gemensam beskrivning 

mellan samtliga lärare för kommunikationsförmågan, detta utan någon vidare förklaring 

kring vad som menas, mer än att det ska pratas på matematiklektionen. 

 

Bortsett från Lärare F som talar utförligt om kommunikationsförmågan och vinsterna 

med att arbeta aktivt med den, antyds en osäker ton bland övriga lärare. Att det är 

tidskrävande, svårbedömt och i viss mån påtvingat är en bild som målas upp. När vi 

funderar över vad detta kan bero på kommer vi fram till att en anledning rimligtvis bör 

vara den traditionstyngda delen av matematikämnet som fortfarande lever kvar, och som 

Boaler (2013) anser förekommer i störst utsträckning i undervisningen. Lärarna är vana 

vid att undervisa på ett sätt, förmodligen samma sätt som de själva blev undervisade i 

när de gick i skolan, vilket naturligtvis blir en trygghet. Enligt Bergqvist, Boesen och 

Nyroos (2010) finns det en risk i att som lärare bli begränsad till att arbeta för mycket 

efter en lärobok, vilket vi till viss del kan urskilja i resultatet. I intervjuerna ursäktas 

beteendet med att eleverna faktiskt tycker det är roligt att arbeta i boken, vilket inte är 

lärarna emot. Lärarna är förvisso tydliga med att det är viktigt för eleverna att träna upp 

kommunikationsförmågan, men det betonas också att det inte är lika effektivt som att 

räkna i boken.  

 

Den enskilt intressantaste aspekten är hur lärarna benämner kommunikationsförmågan 

som en muntlig egenskap. Det är framförallt den spontana reaktionen från lärarna som 

vi tyckte var särskilt intressant eftersom det även avspeglar sig i den upplevda 

problematiken med kommunikationsförmågan. Deras spontana reaktion var att 

kommunicera i skrift inte efterfrågas i lika hög utsträckning, förutom när det närmar sig 
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nationella prov och först då ska eleverna lära sig det. Vi anser att lärarnas beskrivning 

av kommunikationsförmågan går att härleda till den beskrivning som ges av Sundström, 

Thunberg och Vennberg (2014). Särskilt med tanke på de observationer som gjordes där 

kommunikationen var av en mer vardaglig art snarare än strikt matematisk. Såväl 

lärarna som eleverna använde sig mer frekvent av vardagliga begrepp såsom “plussa” 

och “gånga” jämfört med de mer matematiska termerna addera och multiplicera. Exakt 

vad detta beror på vet vi inte, men en faktor som påverkar är sannolikt lärarnas bild av 

eleverna vilken är att de är för små för att förstå. Detta var något som flera lärare lyfte i 

intervjuerna i olika sammanhang. 

 

När det kommer till den andra frågeställningen angående vilka metoder och arbetssätt 

lärarna använder sig av för att utveckla kommunikationsförmågan bland eleverna, fick 

vi en spegling av hur de omsätter deras tolkning av förmågan i praktiken.Vår 

uppfattning är att flera av lärarna känner sig obekväma med förmågornas inträde i 

kursplanen eftersom de inte har konkretiserats tillräckligt tydligt. Under intervjuerna 

talade lärarna förhållandevis ingående om kommunikationsförmågan och hur de arbetar 

med den, men många hänvisade till det som avvikande från den vanliga matematiken. 

Resultatet av detta blir naturligtvis att det är svårt att vara trygg i hur undervisningen 

kan bedrivas. Detta var något som vi kunde se under observationerna och när vi 

diskuterade det tillsammans hade vi alla upplevt samma sak. Först och främst var alla 

lektioner utformade utifrån ett kommunikativt perspektiv, där alla hade aktiviteter eller 

övningar med fokus på kommunikation, vilket väcker frågan om lärarna hade anpassat 

dessa lektioner på grund av vår ankomst eller om det var en slump. Sannolikt det 

förstnämnda. Det gör däremot inte iakttagelserna mindre intressanta. Barwell (2005) 

skriver om grupparbete och hur det i relation till kommunikation är en naturlig 

arbetsform, eftersom det tvingar eleverna till att dela sina tankar med varandra och 

därigenom utveckla sina kunskaper. Vad som var gemensamt för samtliga observationer 

var att eleverna arbetade grupp- eller parvis samt att kommunikation kunde urskiljas, 

däremot saknades i många fall metoder och strategier för att eleverna skulle kunna 

komma fram till några lösningar. På olika sätt skulle de kommunicera med varandra 

men de hade inte de matematiska verktygen för att föra matematiska resonemang. Med 

tanke på vad Barwell skriver om grupparbete var det intressanta iakttagelser eftersom vi 

noterade att kommunikationsförmågan inte handlar om att sitta och prata nonsens bara 

för sakens skull d.v.s att utveckla matematisk kommunikation är målet. Det handlar om 

att eleverna ska kunna använda sitt matematiska språk som ett ändamålsenligt verktyg i 

olika sammanhang (Skolverket, 2017). 

 

8.2 Metoddiskussion 
Av den insamlade empirin visade det sig att intervjumaterialet fungerade som den 

primära informationskällan och observationerna blev ett komplement, vilket 

förutspåddes tidigare i arbetet. Majoriteten av intervjuerna flöt på bra och de intervjuade 

lärarna var bekväma i rollen som respondenter, en trolig orsak till detta kan vara att de 

hade en tilltro till respektive intervjuperson sedan tidigare. En röd tråd som var 

genomgående i samtliga intervjuer var att lärarna resonerade väldigt fritt utifrån 

frågorna, vilket resulterade i att intervjupersonen satt tyst långa stunder. Således visade 

sig valet av personliga semistrukturerade intervjuer vara lämpligt. Intervjuerna gav ett 

djup till frågorna som sannolikt inte hade uppnåtts vid en mer kvantitativ metod som är 

mer inriktat på enkäter. En orsak till att observationerna inte får samma tyngd i arbetet 

beror på att det inte observerades i tillräckligt stor utsträckning, vilket tidsaspekten var 

en avgörande faktor för. Utöver detta var det dessutom problematiskt att aktivt försöka 

upptäcka hur kommunikationsförmågan florerar i klassrummet. Det fanns en farhåga 
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kring detta i gruppen redan innan insamlingen av empirin, vilket föranledde att 

observationerna istället skulle användas för att komplettera intervjuerna. 

Observationsschemat var tänkt att fungera som en mall som alla kunde utgå ifrån, vilket 

skulle underlätta för att jämföra de olika lektionerna. Det visade sig vara svårt att följa 

vilket resulterade i att det blev väldigt mycket anteckningar vid sidan om 

observationsschemat. En kritisk aspekt skulle kunna väckas mot att tillförlitligheten i 

arbetet sänks med tanke på att vi frångick det gemensamma observationsschemat, och 

istället skrev anteckningar i fritext. Som en kommentar till detta anser vi det viktigt att 

påpeka att samtliga anteckningar diskuterades inom gruppen när resultatet analyserades, 

vilket innebär att enskilda tolkningar utifrån kommentarerna inte har fått utrymme i 

arbetet. 

 

Med tanke på att arbetet skulle utgå från en kvalitativ forskningsmetod var det inte 

samma krav på antalet deltagande respondenter som vid en kvantitativ metod, men vi 

inser dock att empirin hade tillägnat arbetet en större tyngd desto fler lärare vi hade 

involverat. Utifrån detta faktum ställer vi oss kritiska till vårt hanterande av att vi inte 

försökte upprätta kontakter i ett tidigare skede, och genom det skapa oss en bild av hur 

situationen ser ut. Vid ett sådant läge hade vi kanske övervägt att arbeta utifrån en 

kvantitativ metod och försökt nå ut till en större massa. Det hade å andra sidan resulterat 

i ett helt annat arbete eftersom vi i ett sådant fall inte hade fått de svaren vi har nu. 

Ytterligare en intressant aspekt angående insamlandet av empiri är på vilket sätt 

resultatet hade skiljt sig om urvalet av respondenter hade varit mer begränsat. Det vill 

säga om vi hade valt att fokusera mer på en grupp lärare som inte har en uttalad positiv 

inställning till kommunikationsförmågan och arbetar aktivt med den. Det är en aspekt 

som hade kunnat bli möjlig att genomföra om deltagarintresset från början varit hög, 

eftersom vi då hade kunnat sortera bland respondenterna på ett annat sätt. Som det 

utvecklade sig i det här arbetet landade vi med en grupp respondenter som har en 

relativt positiv inställning till kommunikationsförmågan.  

 

Det finns vissa nackdelar med att samla data genom intervjuer. Enligt Denscombe 

(2016) är en av dessa aspekter att intervjuer kan ha en bristande tillförlitlighet. Han 

menar att de intervjuade personerna och den kontext de hamnar i gör att det blir svårt att 

uppnå en konsistens och objektivitet i det som sägs, och den insamlade datan kan ses 

som unik eftersom det är specifika individer som deltar i en särskild kontext. En annan 

missgynnande aspekt med intervjuer är något som Denscombe kallar för 

intervjuareffekten. Denna effekt innebär, vid fysiska intervjuer, att den person som blir 

intervjuad kan påverkas av hur den uppfattar den person som intervjuar. De kan 

påverkas av vilket kön, vilken ålder eller vilket etniskt ursprung den som intervjuar har. 

Detta kan i sin tur påverka hur pass ärlig information den som intervjuas ger. Intervjuer 

överlag baseras på vad individen säger, vad han/hon tänker eller föredrar, inte vad 

personen gör. Dessa aspekter gör att intervjuer kan ha en bristande tillförlitlighet (a.a). 

Med tanke på intervjuareffekten och det faktum att vi hade en relation till de intervjuade 

lärarna sedan innan anser vi det dock högst osannolikt att de skulle fara med osanningar, 

och på så sätt ge en snedvriden bild av resultatet.  
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9 SLUTSATS 
Syftet med studien var att undersöka hur några utvalda lärare i årskurserna 4-6 tolkar 

och arbetar med kommunikationsförmågan inom matematiken. Med frågeställningarna 

som utgångspunkt har vi analyserat den insamlade empirin och kommit fram till att det 

är svårt att dra en entydig slutsats. Samtliga lärare ska utgå från styrdokumenten i sin 

undervisning och genom det ge alla elever likartade förutsättningar i skolan. 

Möjligheten till personliga tolkningar av läroplanen leder dock till att varje lärare går 

sin egen väg, vilket även visar sig i vår studie. Det finns gemensamma nämnare, likheter 

och paralleller som kan dras i vissa situationer men likväl finns det skillnader och 

faktorer som pekar åt olika håll. Med tanke på att vår studie endast omfattar sex olika 

lärares åsikter och uppfattningar går det inte att generalisera resultatet i ett större 

sammanhang. Vad som däremot går att säga är att den skriftliga förmågan att 

kommunicera generellt tränas i mycket mindre utsträckning än den muntliga. Trots detta 

verkar en del av de intervjuade lärarna förvånade över att eleverna brister i just den 

skriftliga kommunikationen och i synnerhet på prov och diagnoser. Vi anser att det inte 

läggs tillräckligt mycket fokus på den skriftliga kommunikationen och att det ibland 

anses självklart att eleverna bör förstå hur de ska skriva, vilket gör att den skriftliga 

delen kommer i skymundan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

37 

10 VIDARE FORSKNING 
Detta arbete har skapat många diskussioner och givit oss nya insikter. Något som skulle 

vara spännande att utforska vidare vore att belysa avsaknaden av den skriftliga 

kommunikationen i undervisningen, som visade sig i denna studie. Man skulle kunna 

undersöka och intervjua olika lärare och deras undervisning för att se om, hur och i 

vilken utsträckning eleverna verkligen blir tränade och utmanade i att skriva ut hela 

beräkningar och tankegångar. På så sätt kan vidare forskning fylla en lucka som visat 

sig finnas i verksamheterna. En annan tanke som uppenbarade sig efter att vi gått 

igenom resultatet av intervjuer och observationer, var ifall resultatet hade sett 

annorlunda ut om studien genomförts i form av en mer omfattande undersökning. Det 

resultat vi fick speglade inte riktigt den bild vi hade sedan våra VFU-perioder och 

verksamhetsintegrerade dagar på våra olika övningsskolor och därför skulle det vara 

intressant att få en vidare bild av hur matematiklärare tolkar och planerar genom en 

större studie. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuunderlag 

 

Bakgrund: 

1. Har du en lärarexamen? 

2. Har du behörighet i matematik åk 4-6?  

3. Hur många år har du sammanlagt undervisat i matematik i åk 4-6? 

4. Vilket läromedel använder ni er av i undervisningen, åk 4-6? 

Kommunikationsförmågan: 

5. Vad innebär kommunikationsförmågan i matematik för dig? 

6. Hur anser du att man bör jobba med kommunikationsförmågan? 

7. Tar du hänsyn till kommunikationsförmågan när du planerar en lektion/ arbetsområde 

inom matematik? Om ja, isåfall hur? 

8. I vilken utsträckning använder du övningar i läromedlet (kopplade till 

kommunikationsförmågan) i din undervisning? 

9. I vilken utsträckning kompletterar du med andra typer av undervisning 

(gruppövningar, utmanande övningar, laborativt material etc.) för att utveckla  just 

kommunikationsförmågan? 

10. På vilka sätt kan eleverna visa sin förmåga att  kommunicera, enligt dig som lärare?  

11. Om läromedlet har uppgifter där eleverna ska arbeta tillsammans eller spela spel, för 

att träna på kommunikationsförmågan, använder du dig av de då?  

12. Har ni förmågorna i matematik synliga i klassrummet? Hur har ni i så fall arbetat 

med materialet som är uppsatt? 

13. Känner eleverna till vad kommunikationsförmågan betyder och innebär?  

Är det viktigt för dig/för dem? 

14. På dina prov och diagnoser, kan eleverna se vilken/vilka förmågor som de ska visa 

prov på? På vilket sätt i så fall?   

15. På vilket/vilka sätt eller tillfällen anser du att eleverna kan visa sin 

kommunikationsförmåga? Ge exempel. 

16. På vilket sätt använder du förmågorna till grund för bedömning och betygssättning? 

17. Är det något du vill tillägga i denna undersökning? 

 

 



  
 

II 

Bilaga 2 Observationsschema 

 


