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Förord 
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Abstrakt 

Vårt syfte med denna studie är att beskriva lärares uppfattningar om en kommunikativ 

matematikundervisning. För att uppfylla syftet har vi valt att intervjua fem lärare och utifrån 

dessa intervjuer belysa deras uppfattningar samt identifiera variation. Vi har använt oss av 

kvalitativ forskningsintervju som metod och intervjuat fem matematiklärare på fyra olika 

skolor.  

 Resultatet visar att de flesta lärarna tillskriver den muntliga kommunikationen stort 

värde. Lärarna uppfattar kommunikationen som betydelsefull för lärandet och framhåller dess 

mervärde för elevernas lärande samt matematikundervisningens utformning. Olika faktorer 

som tid, styrdokument, den fysiska miljön, elevers och lärares kompetens, det matematiska 

språket samt elevgruppen gör dock att lärarna inte alltid kan använda sig av kommunikation i 

undervisningen på önskvärt sätt. Analysen visade att lärarnas uppfattningar överlag 

överensstämmer med det sociokulturella perspektivets syn på kommunikationens och språkets 

betydelse för lärandet. 
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1 Inledning 

Det finns inga tvivel om att matematik har varit och fortfarande är ett viktigt skolämne. 

Matematiken tar stor plats i undervisningen från första skolåret ända upp på gymnasiet. 

Varför matematiken är viktig, respektive vilka kunskaper elever skall utveckla har däremot 

varierat med olika läroplaner. Matematikens vardagsrelevans och nyttoaspekter har 

konkurrerat och konkurrerar med att matematiken skall utveckla ett logiskt tänkande.  

 När vi tre, som författat denna uppsats, läste några avhandlingar som behandlar 

matematik och kommunikation för att sätta oss in i ämnet, fann vi en diskrepans mellan vad 

som framgår av de nu gällande kursplanerna och hur det ser ut i klassrummen. Av 

kursplanerna framgår tydligt att matematik är ett kommunikationsämne där eleven skall kunna 

inhämta och redovisa kunskap både muntligt och skriftligt och använda matematikens 

speciella språk. Detta är i enlighet med synen på hur kunskap bildas utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv (se vidare kapitel tre). Det är emellertid inte i enlighet med vad man finner i 

avhandlingarna att undervisningen i praktiken syftar till. Vår egen erfarenhet från bland annat 

VFU pekar också på att verkligheten går stick i stäv med kursplanernas intentioner vad gäller 

matematikundervisningen. 

 Även utredningen NU-03 (Skolverket 2003) kom fram till att läroplanens riktlinjer för 

en ökad kommunikation i undervisningen inte hade slagit igenom. Sett ur ett historiskt 

perspektiv visar till exempel Mogens Niss (2001) på djuprotade skoltraditioner som resulterar 

i en envägskommunikation från lärare till elever. Detta har vi också sett under våra VFU-

perioder. Dessa problem med kommunikationen i matematikämnet utgör grunden för vårt 

ämnesval i denna uppsats, nämligen att undersöka lärares uppfattningar om kommunikationen 

i matematikundervisningen. Wiggo Kilborn (2007) frågar sig om dagens lärare har tillräckligt 

utvecklade kunskaper för att lära eleverna kommunicera med hjälp av ett matematiskt språk. 

Det är inte tillräckligt att kursplaner anger att man skall tala matematik. Att enbart tala 

matematik är för ytligt menar han. Istället hävdar Kilborn att man måste analysera den 

faktiska kommunikationen mellan elev och lärare, då det är den han anser utgör grunden för 

elevens matematiska kunskapsutveckling.  

 Varför har vi då valt just lärares uppfattningar? Det är rimligt att det i skolan är läraren 

och ingen annan som har egna erfarenheter av matematiken och som genom sin undervisning 

representerar och påverkar den matematik eleverna skall tillägna sig. Detta betyder att läraren 

är en central person i interaktionen mellan matematiken och eleverna. Numera är det dock så, 

att det ställs nya krav på den undervisande lärarens roll. När läraren skall planera sin 



 5

undervisning måste han eller hon i högre grad än tidigare ta ställning till hur 

kommunikationen skall ske i matematikundervisningen, för att den skall stämma överens med 

läroplanens och kursplanens intentioner och med de kunskaper som efterfrågas av samhället i 

stort. Dessa aspekter hade vi i åtanke när vi bestämde oss för att det var lärarna som skulle bli 

utgångspunkten i vår egen studie kring matematik och kommunikation. Dessutom har vi inte 

hittat någon motsvarande tidigare studie. 

 Problemen som skolans matematikundervisning brottas med, hävdar Arne Engström 

(1998), bottnar i antagandet att det finns en matematik lösryckt från alla sociala och kulturella 

sammanhang. Enligt ett sådant antagande skulle kunskaper i matematik kunna betraktas som 

objektiva sanningar, fastslagna en gång för alla och färdiga att läras in, utan något behov av 

samtal och reflektion. Ett sådant antagande går dock rakt emot en sociokulturell syn på 

lärande. Enligt ett sociokulturellt perspektiv är kunskapen, även i matematik, en konstruktion 

som beror på det sociala och kulturella sammanhanget. Språket och kommunikationen blir då 

centrala i lärandet, ty dessa skiljer sig åt mellan olika kulturer och sociala sammanhang, men 

är samtidigt en förutsättning för lärande. Eftersom det är lärares uppfattningar om 

kommunikationen i matematikundervisningen som vi vill undersöka, har vi som teoretisk 

förankring valt att utgå från det sociokulturella perspektivet i denna studie. Detta är också ett 

pedagogiskt perspektiv som fokuserar interaktionen mellan individer. Det är denna 

interaktion, ofta i form av muntlig kommunikation, som vi i huvudsak vill fokusera på. 

 

1.1 Disposition 

Uppsatsen har följande disposition. Vi börjar med att presentera syftet med studien, som 

motiverats i inledningen ovan, och våra frågeställningar, i kapitel 2. Sedan inleder vi kapitel 3 

med att redogöra för de centrala idéerna i det sociokulturella perspektivets syn på lärande. 

Därefter fortsätter kapitlet med att vi granskar kursplaner i matematik utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. I resten av kapitel 3 gör vi sedan ett antal nedslag i forskning, som 

på olika sätt knyter an till det sociokulturella perspektivets syn på lärande samt 

kommunikation i matematikundervisningen. Det behandlar bland annat kommunikativa 

arbetssätt i matematikundervisningen, det matematiska språkets egenart till vilka roller lärare 

och elever intar i sin kommunikation av matematik. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att 

kapitlet ger en heltäckande genomgång, utan just några för denna studie relevanta och 

intressanta nedslag. 
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 Kapitel 4 innehåller metodologiska överväganden där vi diskuterar vår forskningsansats, 

metodval, urval, genomförande av studien, bearbetning av materialet och analysförfarande. 

Kapitlet innehåller också två avsnitt som diskuterar reliabilitet, validitet och etiska 

överväganden, begrepp som kan kopplas till hela forskningsprocessen. I kapitel 5 presenterar 

och analyserar vi resultaten av vår egen studie. I samband med detta kommer ytterligare 

aspekter av matematik och kommunikation att tas upp, samtidigt som vi återvänder till det 

sociokulturella perspektivet och forskningen i kapitel 3 för att med hjälp därav belysa våra 

resultat. I kapitel 6 avslutar vi uppsatsen med en diskussion. 
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2 Syfte och forskningsfrågor 

Vårt övergripande syfte med denna studie är att beskriva hur matematiklärares uppfattningar 

om kommunikation i matematikundervisningen förhåller sig till ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande. Vi vill å ena sidan beskriva hur lärare uppfattar att de arbetar med kommunikation 

i matematikundervisningen. Å andra sidan vill vi beskriva lärares uppfattningar om ideala 

kommunikativa arbetssätt i matematikundervisningen. Utifrån dessa huvudaspekter vill vi 

belysa eventuella skillnader mellan lärares uppfattningar om praxis och ideal i 

matematikundervisningen och identifiera deras uppfattningar om orsaker till dessa skillnader.  

 För att uppfylla syftet har vi valt att intervjua några matematiklärare, vilka undervisar i 

de senare åren, och utifrån dessa intervjuer belysa och beskriva deras uppfattningar samt 

identifiera variation. Vi har valt att använda begreppet uppfattning1 och vill ge det en snarlik 

innebörd av syn på. I studien eftersträvar vi att besvara ett antal frågor, vilka återfinns nedan 

tillsammans med motiveringar varför dessa frågor är relevanta att ställa för att uppfylla syftet.  

 
• Hur uppfattar lärare förhållandet mellan kommunikation och lärande? 

 
Som vi nämnde i inledningen är det rimligen lärarens upplägg av undervisningen som i mångt 

och mycket styr elevernas lärandeprocesser under matematiklektionerna. Hur lärarna förstår 

förhållandet mellan kommunikation och lärande, t.ex. om och i så fall hur denna har betydelse 

för lärande, bidrar sannolikt till elevernas möjligheter att få kommunicera beroende på 

undervisningens utformning. Det är därmed viktigt att belysa lärares syn på detta förhållande.  

• Hur uppfattar lärarna det matematiska språkets roll i kommunikationen i 
matematikundervisningen? 

Det matematiska språket, t ex matematiska begrepp som ”addition” och ”planet” samt 

matematiska symboler som ”/” och ”=” , kan ses som en viktig del av elevernas 

kunskapsbildande process ur ett sociokulturellt perspektiv. En relevant aspekt att undersöka är 

därför hur lärarna ser på det matematiska språket och dess användning i undervisningen. 

Vissa former av kommunikativa arbetssätt syftar till exempel mest till färdighetsträning, 

medan andra fokuserar processer och förståelse. Det är också betydelsefullt att belysa vilken 

eller vilka interaktioner som lärarna anser betydelsefulla för ett kommunikativt lärande i 

matematik. Utifrån detta formulerar vi följande frågor: 

 
• Hur vill lärare använda sig av kommunikation i matematikundervisningen? 

                                                 
1 Härvidlag vill vi förtydliga att studien inte har en fenomenografisk ansats. 
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• Använder sig lärare av kommunikativa arbetssätt i matematikundervisningen och i så 
fall hur? 

 
Att undersöka både hur lärarna uppfattar att de vill använda sig av kommunikation och hur de 

uppfattar att de faktiskt använder sig av kommunikation i matematikundervisningen, kan ge 

värdefull information om den tredje frågan, nämligen om dessa två skiljer sig åt.  

 
• Går det att urskilja diskrepans mellan lärarnas uppfattningar om 

matematikundervisningens praxis och dess ideala utformning vad gäller 
kommunikativa arbetssätt? I så fall, vad beror dessa skillnader på? 

 
Om det finns en diskrepans, torde det finnas faktorer som gör att lärares ideala 

kommunikativa arbetssätt inte implementeras fullt ut och dessa faktorer är väsentliga att 

identifiera.  

 Dessa tre frågor hänger ihop och hänger även samman med frågorna ovanför. De kan 

tillsammans ge bidrag till diskussion kring den diskrepans vi nämnde i inledningen mellan 

kursplaners och läroplaners intentioner vad gäller kommunikation i matematikundervisningen 

och hur det faktiskt ser ut i praktiken. 

 



 9

3 Bakgrund 

I detta kapitel redogör vi för, i huvudsak, tidigare forskning kring matematik och 

kommunikation. För att detta inte skall bli en lösryckt irrfärd, vill vi dock först förankra dessa 

idéer kring matematikundervisningen i ett pedagogiskt perspektiv. Som vi diskuterade i 

inledningen är det, när det gäller den typ av kommunikation vi är ute efter att studera ,ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande som vi funnit mest relevant. En annan motivering till 

varför vi valt ett sådant perspektiv som utgångspunkt är att det är där den pedagogiska 

forskningen tycks stå idag och det är idéer från det perspektivet som genomsyrat vår 

lärarutbildning. Som vi skall se i avsnitt 3.2 nedan är också läroplaner och kursplaner, om inte 

genomsyrade, så i alla fall tydligt färgade av ett sådant perspektiv på lärande. Så låt oss alltså 

börja med att titta på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. 

 

3.1 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

Den pedagogiska inriktning som förefaller ha dominerat forskningen kring kunskap och 

lärande de senaste åren, är som sagt det sociokulturella perspektivet. En av dess uttolkare och 

förespråkare i modern tid är Roger Säljö (2005). Fokus i det sociokulturella perspektivet, 

skriver Säljö, ligger på individens deltagande i sociala praktiker. I början av deltagandet är 

individen en observatör, men ju längre tid individen har varit i praktiken desto mer kan 

individen aktivt delta. Enligt det sociokulturella perspektivet, menar Säljö, är kunskap socialt 

konstruerad. Detta innebär att kunskapen varken finns inom, eller objektivt utanför, individen, 

utan kunskap skapas och förändras av individerna i sociala samspel. Utveckling är inte en 

förutsättning för lärande och lärande föregår inte utveckling, något som behaviorismen 

respektive kognitivismen hävdar. Det sociokulturella perspektivet lyfter istället fram det 

ömsesidiga samspelet mellan utveckling och lärande. Centralt i det sociala samspel där 

kunskap bildas är kommunikationen, som blir en viktig del i undervisningen. Säljö (2005, s 

33) beskriver samtalets betydelse för lärande ur det sociokulturella perspektivet då ”samtalet 

har varit, är och kommer alltid att vara den viktigaste arenan för lärande”. 

 En av det sociokulturella perspektivets förgrundsgestalter är Lev Vygotskij. Vygotskij 

betonar språkets avgörande betydelse vad gäller elevernas begreppsbildning och utveckling 

(Ahlberg 1992). Gunilla Lindqvist (2000), som förespråkar ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande, framhåller att Vygotskij ser kunskapsprocessen som en social process där dialogen 

mellan eleven och andra elever samt mellan eleven och läraren är central. Enligt Lindqvist 
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menar Vygotskij att dialogen medför att eleven blir delaktig i en kultur och kan urskilja 

distinktioner i ordens betydelser och språkets innebörd och att detta leder till inlärning.  

 Den sociala interaktionen och kommunikationen får därmed en avgörande betydelse för 

lärandet och icke mindre så inom matematiken. Enligt forskning Ahlberg (1992) hänvisar till 

misslyckas eleverna i matematik snarare på grund av språkliga än aritmetiska brister. 

Eleverna kan använda matematiken, men de kan inte prata matematik. Men mer om forskning 

kring lärande och matematik senare. 

 För att återgå till Vygotskij menar han att språket fyller två helt skilda funktioner 

(Lindqvist 1999). Dels är det något som skapar social koordination av olika personers 

erfarenheter. Dels är språket det viktigaste redskapet när vi tänker. Han menar att språket och 

tänkandet hänger nära ihop och utan social kommunikation kan varken språket eller tänkandet 

utvecklas. 

 Gudrun Malmer, svensk matematikdidaktiker, diskuterar också Vygotskijs idéer kring 

språk och tänkande och ställer sig följande frågor: ”Kan man tänka utan att tala? Kan man tala 

utan att tänka?” (Malmer 1997, s 37). Svaret på frågorna ges av Vygotskij. För Vygotskij är, 

enligt Malmer, språket ett medel för kommunikation och bärare av kunskap. Tänkandet, 

menar han, kan vara icke verbalt (inre språk) respektive verbalt. En annan som undersökt 

förhållandet mellan tanke och språk är Piaget. Han hävdar, menar Malmer, i motsats till 

Vygotskij, att tänkandet föregår språket. Båda anser att barnet utvecklas genom att aktivt 

utforska verkligheten, men medan Piaget talar om olika stadier där tänkandet omkodas till 

språkliga uttryck, betonar Vygotskij det sociala samspelet. Båda sätter språkutvecklingen i ett 

större sammanhang och anser att utveckling sker genom att ”yttre handlingar övergår till att 

bli inre” (Malmer 1997, s 39). Piaget anser att i denna övergång ersätts de yttre handlingarna 

med symboliska och tänkta. Vygotskij ser det som en övergång från ett yttre socialt tal till ett 

”inre tal” (Lindqvist 2000, s 131). Malmer (1997, s 39) drar, med hänvisning till annan 

forskning, slutsatsen att ”vi kan tänka utan språk men vi kan inte tala utan att tänka”. 

 Så, enligt Vygotskij förutsätter all social interaktion att man tänker. Genom att ägna sig 

åt social interaktion i skolans undervisning kommer således eleverna att tänka kring det ämne 

som de samtalar om, vilket förhoppningsvis leder till att de, som en följd av den sociala 

interaktionen, skapar kunskap om det ämne de avhandlar. På så vis blir samtalandet centralt 

för lärandet. Denna slutsats stöds av Engström (1998) som menar att språket just spelar en 

viktig roll i utvecklandet av vårt tänkande och lärande. 

 Kommunikationen som praktisk verksamhet, menar Säljö (2005), sker genom ord och 

språk.  De fysiska och språkliga redskap som människorna äger bidrar till att kunskaperna förs 
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vidare. Han betonar att det sociokulturella perspektivet innebär att använda dessa medel, 

dessa kulturella redskap, för reflektion. En människas användning av språket blir på det sättet 

vänt såväl mot andra som mot henne själv. Meningen, framhåller Säljö, är att vi skall lära av 

och tillsammans med varandra. Detta synsätt på lärande utmanar den klassiska 

förmedlingspedagogiken med dess envägskommunikation från lärare till elev.  

 En annan modern uttolkare och förespråkare för det sociokulturella perspektivet är Olga 

Dysthe (1996). Enligt Dysthe är det dialogen som står i fokus och läraren som förmedlare av 

kunskap tonas ner. Hon hänvisar inte till någon exakt metod utan diskuterar mer ett visst 

förhållningssätt. Några inslag i detta förhållningssätt är att läraren bör arbeta med autentiska 

frågor, det vill säga frågor som saknar rätt eller felaktigt svar, uppföljning av elevernas svar 

och synpunkter samt en positiv återkoppling. Den mest idealiska situationen är, enligt Dysthe, 

ett ”flerstämmigt” klassrum, det vill säga ett klassrum fyllt med olika röster som i dialog 

konstruerar en kunskap, som i sin tur är grundad i elevernas vardag och erfarenheter. 

 Situationen när läraren styr samtalet och tror sig engagera eleverna dialogiskt, kallar 

Dysthe för den ”monologiska dialogen” för att egentligen rör det sig då om en monolog där 

eleverna får fylla i luckorna i en genomgång eller får svara rätt eller fel. Detta är en hållning, 

menar Dysthe, som läraren ofta är omedveten om och bedrar sig själv att det är en dialog. Det 

mest negativa med denna hållning, menar hon vidare, är att eleverna får begränsade 

möjligheter att verbalisera sin kunskap. Som vi sett ovan är just detta verbaliserande centralt 

för lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv. 

 Vi förstår det sociokulturella perspektivet, som grundar sig bland annat på Vygotskijs 

idéer och som förespråkas av exempelvis Säljö och Dysthe, som en alternativ syn på inlärning 

där syn på lärande förskjuts ifrån inlärning som reproducerad faktakunskap, till att mer handla 

om att genom dialog ägna sig åt kritiskt tänkande, reflektion och problematiserande. Vi har i 

dagens samhälle, menar Säljö (2005), gått från ett memorerande, till ett mer reflekterande 

kunskapsideal, men fortfarande lever de gamla traditionerna kvar i skolan. Men Säljö menar 

att även om det fortfarande är lärarna som bestämmer hur eleverna skall lära sig, kommer de 

gamla traditionerna mer och mer att utmanas på grund av den förändrade synen på elevers 

demokratiska rättigheter och de ökade krav som detta medför på att lärarna skall förändra sitt 

arbetssätt. 

 Finns det då i det här sammanhanget någon kritik mot det sociokulturella perspektivets 

syn på lärande? Arne Engström (1997), också matematikdidaktiker, ser brister i Vygotskijs 

ansats och menar att kunskap av logisk art (t.ex. argumentationsanalys, algoritmer), till 

exempel att 1+3 = 4, utvecklar eleven genom inre reflektion. Han understryker att kunskap 
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som är logiskt nödvändig inte kan utvecklas genom empiriska erfarenheter (till exempel 

samtal med andra). Engström belyser att inlärningsparadoxen2 därför inte kan lösas utifrån 

Vygotskijs ansats. Men trots sin kritik, menar Engström att Vygotskijs teorier och ansatser 

varit grundläggande även inom matematikdidaktiken. 

 När vi nu satt oss in i det sociokulturella perspektivets syn på lärande, går vi vidare med 

att studera några av styrdokumenten utifrån detta perspektiv. Dessa dokument är av central 

betydelse för hur läraren bör utforma sin undervisning och därmed också för elevens lärande. 

 

3.2 Läroplaner och kursplaner i matematik ur ett sociokulturellt perspektiv 

I gymnasieskolans kursplan för Matematik A till Matematik E framgår att matematiken på 

gymnasieskolan har tydliga interaktions- och kommunikationsaspekter. Kommunikation och 

interaktion vid problemlösning framhålls som två, av fyra, viktiga aspekter som skall 

genomsyra undervisningen. Särskilt tydligt är att dessa problemlösningsprocesser ”skall 

kunna utvecklas i en grupp” (Skolverket 2000a). Redan i de grundläggande 

matematikkurserna framgår att eleven skall kunna inhämta och redovisa kunskap både 

muntligt och skriftligt samt kunna använda matematiskt språk (Skolverket 2000b). 

Undervisningens interaktiva, språkliga och kommunikativa aspekt framgår tydligt i dessa 

styrdokument. 

 I grundskolans kursplan för matematik (Skolverket 2000c) framgår det kommunikativa 

incitamentet särskilt tydligt:  

 
Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla 
och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika 
problem” (Skolverket 2000c).  
 

Också förmågan att muntligt kunna uttrycka sina tankar med hjälp av det matematiska 

symbolspråket, med stöd av konkret material och bilder är uppenbart. Däremot 

interaktionsaspekterna framhålls inte lika klart, men det framgår dock tydligt att eleven 

muntligt skall kunna kommunicera sina egna matematikkunskaper och ta del av andras.

 Anna Löthman (2000) har studerat kursplaner och förarbeten till kursplaner i 

grundskolan och menar att synen på hur skolmatematiken skall behandlas har ändrats från Lgr 

69 och framåt. Hon skriver att ”målet 1980 var att lära sig matematik för att kunna lösa 

problem, målet 1994 är att genom att lösa problem lära sig matematik.” (Löthman 2000, s 63). 

                                                 
2 Engström (1997) uttrycker att Vygotskijs teorier inte kan förklara inlärningsparadoxen, vilken uttrycks ur två 
frågeställningar. ”Hur kan en struktur generera en annan struktur mer komplex än sig själv? Hur kan 
utvecklingen av komplexa mentala strukturer förklaras genom mekanismer som i sig själva inte är högt 
intelligenta eller rikt utrustade med kunskap?” (Engström 1997, s 43). 
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Hon förtydligar och förklarar att i Lpo 94 tonas själva räknandet ner och i stället förespråkas 

en undervisning som ger eleverna möjlighet att föra matematiska resonemang, argumentera 

och diskutera olika lösningar. Löthman understryker att styrdokumenten framhåller att 

matematikundervisningen skall utformas så att elevens kommunikativa förmåga och intresse 

utvecklas.  

 I styrdokumenten för gymnasieskolan, såväl som för grundskolan finner man tydliga 

intentioner av ett sociokulturellt perspektiv i matematikundervisningen. Men hur ser då 

matematikundervisningen ut? Är det möjligt att kommunicera matematik? Detta kommer vi 

att belysa i nästa del.  

 

3.3 Matematikundervisningen ur ett sociokulturellt perspektiv med en kommunikativ 

utgångspunkt 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp olika aspekter av kommunikativ matematikundervisning, 

vilka kan kopplas till ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Kommunikation är ledordet i 

avsnittet och till detta förbinds olika områden som i sin tur har mer eller mindre direkt 

koppling till varandra. På grund av ramarna för denna uppsats, gör vi, som vi nämnde i 

dispositionen, inte heller anspråk på att detta skall vara någon heltäckande genomgång, utan 

gör ett antal nedslag i några relevanta områden. Inledningsvis belyser vi lite övergripande 

karaktären hos kommunikationen i matematikundervisningen. 

 

3.3.1 Matematikundervisningens kommunikativa karaktär 

Matematiken har gått från ett konstruktivistiskt perspektiv till ett mer sociokulturellt. Edvard 

Silver och Margaret Smith (2001) menar att reformer inom matematikundervisningen är 

sprungna ur vår tids ökade medvetenhet om att social interaktivitet har stor betydelse för 

lärande. Enligt författarna har denna medvetenhet medfört att den sociala processen har 

applicerats på matematisk aktivitet, där samtal och kommunikation numer är grundläggande.  

 Carl Winslöw (1998) menar att i den traditionella undervisningen blir det sällan synligt 

att matematiken är något som uppstått genom mänsklig verksamhet. Många elever uppfattar 

matematik som ett ämne där allt är på förhand givet och där det inte finns något utrymme för 

diskussion utan matematikundervisningens kännetecken har länge varit tystnad, imitation och 

memorering (Silver & Smith 2001). Också Skolverket (2004) framhåller detta och pekar på 

att den traditionella matematikundervisningen i gymnasiet såväl som grundskolans senare år, 

har lämnat litet eller inget utrymme åt varierad kommunikation. Winslöw (1998) betonar dock 

att matematiken är beroende av de sociala sammanhang som den konstrueras i och alltså inte 
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på något sätt kan tas för given. Engström (1997, 1998) är inne på samma spår. Han menar att 

matematik är en social konstruktion. Dagens matematikundervisning präglas dock av 

antagandet att det finns en matematik lösryckt från alla sociala och kulturella sammanhang, 

och det menar han är ett problem i matematikundervisningen. Det går enligt Engström (1998) 

att se individens utveckling i det matematiska lärandet utifrån två polära aspekter, färdighet 

och förståelse. Han anser dock att den beskrivningen inte är relevant. Istället, menar han, 

består de två polära aspekterna av en hopfogad process där eleven reflekterar genom social 

interaktion.  

 Om man, som Winslöw och Engström, ser matematiken som en social konstruktion, blir 

det möjligt att applicera det sociokulturella perspektivets pedagogiska idéer på 

kunskapsbildningen i matematik. Detta kan schematiskt se ut på följande sätt enligt Malcolm 

Swan (1998, s 20): 

 
• Mathematics as an interconnected body of ideas and reasoning processes which the teacher and the 
students construct together 

 
• Learning as…an interpersonal activity in which students are challenged and arrive at understanding 
through their own articulation 

 
• Teaching as - non-linear dialogue between teacher and student in which meanings and connections are 
explored verbally- making misunderstandings explicit and learning from them  

 
Även om Swan för resonemangen i termer av hur en ”connectionist teacher” ser på 

matematikundervisningen, menar vi att hans resonemang stämmer väl överens med den 

sociokulturella synen på lärande. Som framgår av den första punkten ovan, ser Swan inte 

matematik som något på förhand givet, utan något som konstrueras av lärare och elever 

tillsammans, genom social interaktion i ett speciellt kulturellt sammanhang. Enligt punkt två 

och tre ovan sker lärandet i matematik i dialog och samspel med andra där språket spelar en 

central roll för lärandet och där man genom att verbalisera sitt tänkande tillsammans kan reda 

ut missuppfattningar. Detta är också i enlighet med ett sociokulturellt synsätt på lärande. Det 

verkar alltså, om man skall tro Swan, rimligt att bedriva även matematikundervisning i form 

av samtal och dialog. Det är dialogens och samtalets eventuella potential i 

matematikundervisningen som vi vänder oss till i nästa avsnitt. 

  

3.3.2 Samtal och dialog i matematikundervisningen och deras förutsättningar 

Går det att bedriva matematikundervisning där samtalet och dialogen är central för att skapa 

ny kunskap? Eller är den traditionella envägskommunikationen från lärare till elev ändå att 

föredra inom matematiken? Som vi skall se nedan är det flera forskare som funnit resultat 
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som, i enlighet med Swan i förra avsnittet, stödjer en betoning av samtal i 

matematikundervisningen. 

 Lindqvist (2000) poängterar att det är genom dialogen som vi skapar mening och hon 

relaterar till Bachtins3 dialogbegrepp. Lindqvist menar att Bachtin framhåller att för 

människan är dialogen livsnödvändig, då det är genom dialog som vi kan förstå oss själva och 

skapa mening. Det innebär att meningsskapandet inte kan ”ägas” av enskilda individer, ”utan 

det är ”vi” som skapar mening” (Lindqvist 2000, s 12).  

 Två forskare som stödjer den här synen på lärande i matematik är Helle Alrö och Ole 

Skovmose (2004). De hävdar att kvaliteten på kommunikationen i klassrummet påverkar 

kvaliteten på lärandet. I ett undersökande undervisningsklimat med många sorters 

kommunikation uppstår vad de kallar för lärande med ”dialogic qualities” (Alrö & Skovmose 

2004, s 39). De menar att den traditionella undervisningen, där läraren ställer frågor med rätta 

svar, hämmar elevernas möjligheter att vara aktiva och att ta ansvar för det egna lärandet. 

Istället för att vara aktiva sitter eleverna och försöker lista ut vad det är för rätt svar som 

läraren är ute efter. Detta går också stick i stäv med vad Andrejs Dunkels (1995) anser om 

matematikinlärning. Han menar nämligen att det är viktigt att lägga märke till hur man själv 

tänker och diskutera detta med andra. Ju bättre man kan förklara hur man själv tänker, desto 

bättre kan man styra det egna tänkandet. Detta synsätt har, enligt vår mening, klara kopplingar 

till Vygotskijs idéer om språkets vikt för det egna tänkandet. 

 Också Malmer (1997) konstaterar att samtalets betydelse inom matematiken inte bör 

underskattas. Hon menar att då eleverna formulerar en tanke i ord sker en utkristallisering av 

tankarna som leder till en kvalitativ förståelse, med betydande effekt på inlärningen. Samtalet 

har, enligt henne, ett annat positivt värde, nämligen att elevens ordval och uttryckssätt 

avslöjar brister och missförstånd och därför kan användas diagnostiskt. 

 För att återkomma till Swan (1998), vars idéer vi berörde i förra avsnittet, blev eleverna 

i hans studie genom diskussioner medvetna om vilka problem de andra eleverna stötte på. De 

lärde sig också att förklara matematiska beteckningar för varandra och insåg vikten av att ha 

ett gemensamt beteckningssystem. Deras syn på vad som var viktigt i inlärningen förändrades 

också. Förut var de mest intresserade av att producera svar på uppgifterna. Nu satsade de 

istället mer på att förklara hur de kom fram till svaren. 

 Eva Riesbeck (2006) är inne på samma linje som Swan och Malmer. Hon menar att 

dialogen har mycket att tillföra matematikundervisningen, eftersom den öppnar upp och ger 

                                                 
3 Michail Bachtin (1895-1975), menade att livet, till sin natur, är dialogiskt. Bachtin var en rysk litteraturvetare och betydande inspiratör för 
den inställning som skolan har till dialogens och kommunikationens betydelse. Intresset för Bachtin är världsomspännande, men då mer för 
Bachtin som självständig kulturfilosof än som litteraturteoretiker. 
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nya perspektiv och låter de som deltar angripa en fråga från flera olika håll. Delaktigheten gör 

på det sättet att individens kunskap kan förändras och fördjupas. Riesbeck ser dock samtidigt 

vissa problem med matematiska samtal (mer om detta i avsnitt 3.3.5 nedan). Sin egen studie 

har hon valt att analysera utifrån ett sociokulturellt perspektiv och då framkommer vissa 

förbehåll mot samtalets funktion för lärandet. En slutsats hon drar är att skall elever ha 

möjlighet att delta i samtal om matematiska problem krävs att de har en viss förförståelse. 

Hon tar ett exempel där en grupp elever skall rangordna några tider på 60 m. För de som 

någon gång har sprungit 60 m på tid gick uppgiften bra, men för andra, till exempel 

invandrarelever, som inte hunnit springa 60 m på tid i skolan än, kan det vara svårt att 

uppfatta vad olika mätvärden med tiondelar och hundradelar egentligen representerar. För 

dessa elever blir det då svårt att delta i samtalet. Matematikundervisningen har på så vis en 

kulturell dimension som måste beaktas4. Vill man att eleverna skall skaffa sig matematiska 

kunskaper genom samtal måste man alltså ta hänsyn till deras förkunskaper. Också Madeleine 

Löwing (2004) instämmer i detta. Att läraren känner till elevens förkunskaper anser hon är 

viktigt för att lärare och elev inte skall prata förbi varandra och lärande ska komma till stånd. 

 Också Inger Wistedt (1996) diskuterar vad som skall till för att samtal i matematik skall 

bli givande för elevernas inlärning. Enligt henne räcker det inte med att lita till den 

kommunikation som eleverna utför spontant, det vill säga det räcker inte att enbart ge 

eleverna tillfälle att tala med varandra, argumentera och lyssna till andras argument. Skall 

kommunikationen mellan eleverna bli meningsfull måste läraren kunna förstå och hjälpa 

eleverna att tydliggöra sina tankar. Läraren måste, menar hon, se elevernas kommunikation 

som uttryck för tankar i utveckling som eleven kan ha svårt att formulera. Det vill då till för 

läraren att ställa frågor utan krav på redovisning, utan istället ha som mål att befrämja 

elevernas kommunikation. 

 När det gäller samtal i matematik ligger det naturligtvis nära till hands att diskutera 

språket, eftersom användning av språket är en förutsättning för att samtal skall uppstå. När det 

gäller att diskutera matematik har detta en särskild dimension, nämligen att det matematiska 

språket har en alldeles speciell karaktär. Det är det matematiska språket och dess egenart som 

vi diskuterar i nästa avsnitt. 

 

 

 

                                                 
4 Det finns litteratur som diskuterar problematiken kring matematik utifrån kulturella skillnader och språk. Detta område benämns ofta 
”etnomatematik”, ett omfattande område som vi dock, av forskningsekonomiska skäl, valt att lämna därhän inom ramen för denna uppsats. 
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3.3.3 Det matematiska språket – dess egenart och problem som kommunikativt verktyg 

Som nämnts ovan är, enligt det sociokulturella perspektivet, språket centralt för lärandet. 

Vygotskij betonar språkets avgörande betydelse vad gäller elevernas begreppsbildning och 

utveckling (Ahlberg 1992). Det gäller även inom matematikämnet, men här finns dock stora 

utmaningar. Det matematiska språket har en alldeles egen karaktär.  

 Dess egenart belyses bland annat av Håkan Lennerstad (2005) som jämför det 

matematiska språket med vanliga språk och konstaterar att talspråket har en underordnad 

karaktär, att det skrivna och lästa är överordnat det verbala inom det matematiska språket. 

Han identifierar att matematiken i normalfallet är innehållsfokuserad, något som gör att orden, 

dess struktur, språket självt inte givits någon uppmärksamhet. Lennerstad klargör att det råder 

en ”lingvistisk blindhet” kring det matematiska språket, vilken medför att många inte förstår 

språket. Dessutom, menar han, finns inget konkurrerande språk som har utkristalliserat det 

matematiska språket och framtvingat till exempel översättningar. Samtidigt, menar Carl 

Winslöw (1998), gör detta att matematiken får en internationell prägel och kan 

kommuniceras över nationsgränser och kulturella gränser. Det matematiska språket skiljer sig 

från många europeiska språk, eftersom tecknen representerar betydelser, inte fonem 

(Lennerstad 2005). 

 Det matematiska språket uppfattas som tekniskt och en orsak till det kan vara att det är 

fullt av symboler. Winslöw (1998) konstaterar att alla former av symboler, diagram och 

figurer som används inom matematiken innebär problem att uteslutande kommuniceras 

muntligt, eftersom mycket av det matematiska symbolspråket måste visualiseras med tecken 

och bilder.  Kunskap om teckensystem och symboler är enligt Vygotskij en avgörande faktor 

för att utveckla tänkandet (Nämnaren Tema 1996). Löwing (2004) menar att det kan vara helt 

avgörande för eleverna att behärska matematikens speciella språkliga ”register” för att kunna 

tillägna sig matematikens innehåll, något som också Lennerstad (2005) instämmer i och 

menar att de elever som inte behärskar symbolerna utestängs.  

 Både för eleverna och lärarna kan det matematiska språket innebära problem. Malmer 

(1997) menar att eleverna uppfattar matematiken som ett mycket svårt ”främmande språk”, ett 

slags ”skolspråk” som inte har någonting med verkligheten utanför skolan att göra. Detta 

uppmärksammas även av Lennerstad (2005), som hävdar att till sin natur lockar det 

matematiska språket till många typer av missförstånd, eftersom det är både abstrakt och 

svårtillgängligt. Också Löthman (1992) och Löwing (2004) instämmer och framhåller att det 

matematiska språket kan bli väldigt tekniskt, vilket gör det svårare att ta till sig för vissa 

personer än för andra, personer som inte känner sig hemma i detta språkbruk. I Löwings 



 18

studie (2004) visade det sig att många elever missuppfattade instruktioner i boken som gavs 

med ett korrekt matematiskt språk. Detta, menar hon, kan bero på att eleverna inte behövde 

använda ett korrekt språk i kommunikation med läraren och således inte hade begreppen med 

sig när de ägnade sig åt läroboken.  

 En annan aspekt belyses av både Kilborn (2007) och Lennerstad (2005), vilka ställer sig 

frågande till om lärares kompetens inom det matematiska språket är tillräcklig för att skapa 

bra förutsättningar för elevernas lärande. Kilborn menar att kvalitén, språkbruket, i 

kommunikationen under matematiklektionerna är bristfällig. Lennerstad generaliserar 

matematiklärarkåren och menar att lärare kan ha svårt att se svårigheter hos elever som inte 

förstår det matematiska språket ställs inför, då dessa lärare intuitivt alltid förstått det 

matematiska språket. Detta, menar han, innebär att elever kan ha stora språkproblem men att 

lärare såväl som elever inte inser problemet. Peter Nyström och Torulf Palm (2001) 

framhåller att goda möjligheter till lärande skapas för elever såväl som för lärare då den 

muntliga kommunikationen uppmärksammas. Dessutom menar de att både motivation och 

förmåga att reflektera ökar. 

 Löwing (2004) menar att det är viktigt som lärare att använda ett matematiskt språk som 

är korrekt. Det finns alltid en risk, menar hon, att det matematiska språket tappar i precision 

om man försöker använda mer vardaglig terminologi. När det gäller det matematiska språket, 

har läraren två val enligt Kilborn (2007), antingen att använda ett oprecist språk, ett så kallat 

vardagsspråk, eller också att använda ett precist entydigt matematiskt språk. Löwing (2004) 

hävdar att läraren måste kunna använda ett språk som är matematiskt korrekt, men som också 

eleverna kan ta till sig och det skall helst gälla alla elever. Det matematiska språket är dock 

väldigt speciellt och långt ifrån vardagsspråket, poängterar Löwing. En utmanande uppgift för 

läraren blir därför att överbrygga klyftan mellan dessa språk. Enligt Kilborn (2007) anser 

förespråkare för bruket av vardagsspråket inom matematikundervisningen att eleverna kan bli 

hämmade och otrygga vid användningen av ett entydigt språk, då de anser att fokus hamnar 

på fel saker, på språket istället för på innehållet. Kilborn understryker däremot att 

vardagsspråket begränsar kommunikationen till att behandla vardagliga problem och skriver 

att ”[u]tan adekvata termer kan man inte uttrycka eller förstå matematiska begrepp och 

därmed inte lära sig behärska dem” (Kilborn 2007, s 4). Han menar att det dessutom finns en 

risk för att eleverna skapar en uppfattning om till exempel matematiska begrepp som inte är 

förenlig med begreppens egentliga innebörd om eleverna använder ett vardagsspråk.
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Lennerstad (2005) hävdar att eleverna kan uppfatta sig själva som matematiskt obegåvade om 

de inte behärskar det matematiska symbolspråket och frågar sig: 

 
Kanske består svårigheten att lära sig matematik inte så mycket i att förstå dess resonemang och dess 
idéer. Kanske idéerna och resonemangen är naturliga, men det är svårt att förstå hur man kan skriva dem 
på symbolspråket. Hur det är möjligt att klämma in sitt tänkande i matematiskans, specifika, historiskt 
bestämda språkliga form? Att uppnå en samklang mellan det egna tänkandet och denna representation, 
detta officiella språk? (Lennerstad 2005, s 31). 

 
Att det kan vara problematiskt att förhålla sig till det matematiska språket har detta avsnitt 

belyst och det väcker frågan kring hur lärare och elever bör förhålla sig i ett kommunikativt 

arbetssätt i matematikundervisningen.  

 

3.3.4 Lärares och elevers roller i kommunikation av matematik  

I det här avsnittet kommer vi att diskutera en annan aspekt av kommunikation i 

matematikundervisningen, nämligen lärares och elevers roller i ett kommunikativt arbetssätt. 

Tonvikten kommer vara på lärarens roll, men denna är naturligtvis intimt förknippad med 

elevernas roller. Denna diskussion kommer vara ganska allmänt hållen, men allt som 

diskuteras anser vi kan appliceras även specifikt på matematikundervisningen.  

  Enligt det sociokulturella perspektivet uppstår kunskap genom interaktion, samtal och 

reflektion. I varje klassrum befinner sig ett antal individer med olika roller i denna interaktion. 

Eleverna kan ses som relativt jämbördiga, men det är uppenbart att så snart läraren tillförs 

gruppen, tillförs också en asymmetri. Läraren är inte bara ofta äldre än eleverna, utan besitter 

i regel mycket större kunskaper inom det ämne som skall behandlas under lektionen. Vad 

skall då lärare och elever inta för roller i det sociokulturella kunskapsbildandet och vilka 

roller har de möjlighet att inta för att eleverna skall lära sig så mycket som möjligt? 

Lindqvist (2000) menar att läraren kan förhålla sig på två sätt i kommunikationen med 

eleven. Den ena rollen, pseudomediator, innebär att läraren lägger till rätta material (till 

exempel läroböcker eller information från Internet) som eleven självständigt skall tolka och 

lära sig. En pseudomediator kontrollerar elevens kunskaper men bidrar inte med tolkning eller 

levandegörning av materialet och kommunikationen är ytlig mellan lärare och elev. Lindqvist 

konstaterar att konsekvenserna för denna lärarroll är att eleverna sinsemellan inte heller kan 

ha någon kommunikation som en del av kunskapsprocessen, eftersom de jobbar enskilt med 

materialet. Istället hävdar hon att lärarrollen kan utgöras av en mediator som tar hänsyn till de 

mest grundläggande hänseendena för kunskapsprocessen: ett levandegjort innehåll, dialog 

samt ett socialt sammanhang. Denna senare roll är en roll som är i god samklang med ett 

sociokulturellt synsätt. 
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Raymond Bjuland (1998) konstaterar, i enlighet med det sociokulturella perspektivet, 

att det sociala samspelet i klassrummet mellan lärare/elev och elev/elev är av stor betydelse 

för kunskapsbildningen. I ett klassrumsklimat som präglas av kommunikation i form av 

diskussion blir läraren mer en vägledare än någon som överför kunskapen till eleverna. Detta 

kunskapsbildande sätt är dock inte helt oproblematiskt, på grund av den asymmetri som råder. 

Ahlberg (1992) konstaterar till exempel, i sin studie följande: 

 
Läraren  talar 2/3 av tiden i klassrummet och eleverna tillsammans 1/3. Av denna 1/3 dominerar 4-5 
elever 2/3 av tiden, medan de övriga 20-25 eleverna får dela på 1/3 av den tid som upptas av eleverna 
(Ahlberg 1992, s 31). 

 
I detta fall är det uppenbart att lärarens dominans hindrar eleverna från att få öva sig i att 

använda det matematiska språket, som är så centralt i det sociokulturella perspektivet för 

kunskapsbildningen. 

 Även om läraren vill åstadkomma en jämn fördelning av tiden, finns det dock andra 

problem. Johan Liljestrand (2004, s 109-110) konstaterar att ”i det institutionella 

sammanhang” som lärare och elever befinner sig finns det vissa förväntningar på vilket ansvar 

läraren tar för elevernas utveckling. Läraren har huvudansvaret för elevernas 

kunskapsutveckling med ramar satta av till exempel styrdokumenten. Det är då inte orimligt 

att det är läraren som under diskussioner i klassrummet är den som fördelar ordet till eleverna. 

I detta sammanhang, menar Liljestrand, kan det bli svårt som lärare att bli en jämbördig 

diskussionspartner med eleverna, även om detta kunde vara önskvärt. I alla diskussioner blir 

det ofrånkomligt så att läraren tar någon form av initiativ till att undervisa eleverna, även om 

variationen i detta är stor mellan olika diskussioner. Även om eleverna sätts i fokus, menar 

Liljestrand, kommer det ändå alltid vara lärarens utgångspunkt som styr diskussionen och 

bestämmer hur den skall gestalta sig. Lärarens speciella roll som lärare påverkar det 

meningsskapande som sker för eleverna i diskussionen.  

 Moira von Wright (2004) är inne på samma linje. Hon menar att läraren i sin roll har 

makten över den kommunikation som sker. Denna makt kan användas på olika sätt, till 

exempel till att inta ett öppet förhållningssätt gentemot eleverna. Läraren kan bedriva 

undervisningen som en social handling där hon eller han själv inte försöker vara auktoritet, 

utan medaktör. För att kunna inta en sådan hållning, menar von Wright att läraren skall 

försöka ta den andres (elevens) perspektiv och därigenom kliva ner från sin auktoritativa 

hållning till kunskap och erkänna att även det som eleven uttrycker kan innehålla giltig 

kunskap. Läraren skall så att säga försöka besöka den andres tankevärld, även om var och en 
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är unik och det är omöjligt att exakt sätta sig in i hur någon annan tänker. Löthman (1992) 

konstaterar just detta, att problem i diskussioner mellan lärare och elever kan bero på att 

läraren inte har kännedom om elevernas begreppsramar, att ”elever och lärare ser 

undervisningen ur olika perspektiv” (Löthman 1992, s 132). Detta skapar brister i 

kommunikationen och därmed i elevernas möjligheter att utveckla kunskap i mötet med 

läraren. 

 Det asymmetriska förhållande som råder mellan lärare och elev behöver dock inte bara 

vara utav ondo. I Nämnaren Tema (1996) menar man att det inte räcker med att ge eleverna 

tillfälle att tala matematik, att argumentera och lyssna på andras argument, utan eleverna 

behöver hjälp av läraren att tydliggöra och utveckla sina tankar. Läraren med all sin kunskap 

kan här ses som en resurs istället för ett hinder för elevernas kunskapsbildande i den 

”närmaste utvecklingszonen”5. Läraren måste dock, för att bli en resurs, kunna lyssna aktivt 

och kunna använda slutsatserna som andra elever erbjuder, menar Eriksson (1996) och Silver 

och Smith (2001). Läraren kan då styra samtalet åt rätt håll genom att ställa frågor, uppmuntra 

eleverna att göra antaganden, förtydliganden och förklaringar. Dunkels (1995) klarlägger att 

läraren har olika roller beroende på arbetssätt. Om lärarrollen förvaltas på ett bra sätt, kan vi 

avslutningsvis konstatera, kan alltså lärarens makt över kommunikationen vara en tillgång för 

eleverna.  

 Men vilka förutsättningar har kommunikativa arbetssätt i matematikundervisningen? 

 

3.3.5 Kommunikativa arbetsformer i matematikundervisningen – problem och möjligheter 

Som vi konstaterat tidigare är det enligt det sociokulturella perspektivet på lärande viktigt att 

använda språket tillsammans med andra, det är genom social interaktion som lärande uppstår. 

I det här avsnittet skall vi titta närmare på vad några forskare har att säga om olika 

arbetsformer i matematik och se om detta stämmer överens med det sociokulturella 

perspektivets pedagogiska syn. Är samtal och dialog den bästa arbetsformen för att eleverna 

skall tillägna sig matematisk kunskap och vilka problem finns det med denna typ av 

undervisning? 

 Lennerstad (2005) identifierar tre olika typer av matematiska kunskaper, samtliga med 

utgångspunkt i det matematiska symbolspråket: explicit (formulerad), implicit (formulerbar) 

och tyst kunskap (kanske ej formulerbar). Med den utgångspunkten, förordar han en 

                                                 
5 Detta begrepp används av Vygotskij och innebär att det som en elev behöver hjälp med idag, kan han eller hon 
klara på egen hand imorgon. Man skall som lärare alltså hela tiden försöka överskrida barnets nuvarande nivå för 
att skapa potentiell utveckling (Lindqvist 1999). 
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matematikundervisning där verbaliseringar uppmärksammar elevernas olika matematiska 

kunskaper. När det gäller att t.ex. förmedla det matematiska språket, hävdar Winslöw (1998), 

måste läraren ta sin utgångspunkt i elevens begreppsvärld, börja där eleven för tillfället 

befinner sig. Detta är lika viktigt som när eleven lär sig ett ”vanligt” främmande språk. Karl 

Henrik Eriksson (1996) och Nyström och Palm (2001) framhåller att genom att samtala och 

skriva om matematik underlättas det matematiska tänkandet, samtidigt som också elevernas 

språkutveckling utvecklas. Om och när eleverna berättar hur de tänker och gör, blir deras 

tankar synliga såväl för eleverna själva som för läraren. Detta hjälper läraren, menar Eriksson, 

ty elevernas tankar blir på det sättet undervisningsinnehåll. Genom att resonera om möjliga 

lösningar och slutsatser ges eleverna möjlighet att själva ändra sitt tänkande. På det sättet 

stödjer alltså matematiken och språket varandra, påpekar Eriksson (1996) och Nyström och 

Palm (2001). 

 Löwing (2004) konstaterar att undervisningens ramar spelar en stor roll för 

kommunikationen i klassrummet. Förutom de fasta ramar som finns har läraren viss frihet att 

utforma undervisningen. Och det är denna frihet läraren kan använda för att välja hur 

undervisningen skall bedrivas för att eleverna skall nå uppställda mål. Som vi skall se nedan 

blir möjligheterna att kommunicera olika beroende på hur läraren väljer att disponera sina 

rörliga ramar. 

 Allmänt känt är att många matematiklärare idag använder individualisering av 

undervisningen, där eleverna får jobba i sin egen takt. Hur påverkar då detta elevernas 

möjligheter att kommunicera matematik med varandra? Löwing (2004) konstaterar att denna 

så kallade hastighetsindividualisering leder till att det blir svårt för elever att kommunicera 

med varandra, eftersom de andra eleverna runt omkring ofta jobbar med andra moment. 

Därmed går tillfällen till att kommunicera matematik eleverna emellan förlorade, menar hon. 

Då eleverna arbetar på egen hand har de därmed svårt att utöka sitt kunnande, eftersom detta 

kräver hjälp från en lärare eller en annan elev som kan mer. Löwing pekar på att när en hel 

klass elever arbetar individuellt blir det naturligtvis svårt för läraren att hinna föra några mer 

ingående samtal med var och en. 

 Dunkels (1995) framhåller att lärarens roll blir en annan vid grupparbete än vid 

individualisering eller katederundervisning. Att arbeta med grupparbete medför många flera 

osäkra faktorer. En viktig aspekt för att förbättra möjligheterna till ett lyckat kommunikativt 

och samtalsfokuserat arbetssätt i matematiken, menar Silver och Smith (2001), är att 

arbetssättet är eftersträvansvärt för både lärare och elever. Författarna poängterar också att 

valet av uppgifter är mycket viktigt. De menar att det måste vara givande uppgifter som 
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iordningställs inför ett kommunikativt arbetssätt, då uppgifterna fungerar som grund för de 

matematiska samtalen. Ett exempel som Gerd Arfwedsson och Gerhard Arfwedsson (2002) 

tar upp är när elever tillsammans skall lösa matematiska problem. Lämnar man då eleverna att 

på egen hand skapa sin egen kunskap kan det leda till att de förstärker redan befintliga 

missuppfattningar av olika begrepp, menar författarna. Att utveckla matematisk kunskap i 

samspel med andra förutsätter en aktiv kommunikation i klassrummet, både med läraren och 

med andra elever (Yackel, Cobb, Wood, Grayson & Merkel 1990). Dessutom, framhåller Alrö 

och Skovmose (2004), har läraren ansvar för samtliga elever, så han eller hon kan inte veckla 

in sig själv i alltför djupa diskussioner med vissa elever eftersom de andra eleverna också vill 

ha del av lärarens tid. Som lärare är det i detta sammanhang viktigt att vara lyhörd för vad 

eleverna uttrycker och inte avfärda det direkt även om det för tillfället är fel, förordar Yackel 

m fl (1990). Ofta kan eleverna själva, med rätt vägledning från läraren, söka sig fram till en 

riktig lösning (Eriksson 1996, Yackel m fl 1990). Silver och Smith (2001) pekar på att de 

matematiska samtalen behöver övervakas av läraren, vilken då kan stödja elevernas 

kommunikation och utvecklande av matematiska idéer.  

 Ett problem med samtal och grupparbete som arbetsform i matematikundervisningen är 

tidsramarna. Både Bjuland (1998) och Swan (2004) konstaterar nämligen att samtal som 

arbetsform är en tidskrävande process. Därför väljer många lärare bort denna arbetsform 

eftersom de är rädda att de då inte skall hinna täcka in hela kursen. Eller också använder de 

den men låter inte processen ta den tid den kräver. Detta kan enligt Swan leda till att 

lärandeprocessen avbryts innan eleverna riktigt hunnit reflektera över sin (eventuellt) nyvunna 

kunskap. 

 Silver och Smith (2001) framhåller att vid utvärdering av elevernas kunskaper är det 

eftersträvansvärt att utveckla mer autentiska former där den sociala interaktiviteten skapar 

matematisk aktivitet som synliggör elevernas kunskaper. Lennerstad (2005) finner det 

relevant med en indelning av matematiska kompetenser, i språkliga och innehållsmässiga och 

menar att elevernas kompetenser inte alltid sammanfaller. Därför, menar Lennerstad, måste 

undervisningen erbjuda eleven möjlighet att visa upp och utveckla önskvärd matematisk 

kompetens. Nyström och Palm (2001) betonar det muntliga inslaget i undervisningen, men 

med fokus på formella och informella kunskapstest. De menar att undervisningen måste 

erbjuda elever som har lättare att uttrycka sig muntligt än skriftligt en chans att uttrycka sina 

kunskaper. Nyström och Palm understryker att det är läraren som måste visa att det är viktigt 

att kunna kommunicera matematik muntligt genom att använda sig av muntliga test som ett 

komplement till andra bedömningsmetoder som skriftliga tester, något som författarna ser 
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som självklart eftersom det konkretiserar betygskriterier och mål i kursplanen. De hävdar att 

för elever som uppmanas formulera lösningar och reflektioner muntligt, skapas en 

betydelsefull lärandeprocess som förmodligen inte hade varit möjlig med enbart skriftliga test. 

Nyström och Palm betonar att många lärare ser problem med muntliga test som tidskrävande, 

svåra att genomföra objektivt och problematiska att finna lämpliga uppgifter till. 

 En annan aspekt av dialog och arbete i grupp är att det är just en social handling. 

Bjuland (1998) påpekar att för att gruppdiskussioner skall komma till stånd är det viktigt att 

man har ett bra socialt klimat i klassen, så att eleverna vågar komma med förslag även om 

dessa skulle vara fel. Det viktiga är nämligen inte alltid att man kommer fram till rätt svar 

utan det reflekterande samtalet i sig. Det kan också vara svårt att få alla delaktiga, menar 

Bjuland, eftersom en del elever anser sig ha dåliga matematiska kunskaper och inte tror sig 

själva om att kunna bidra med något i gruppen. I Löthmans (1992) studie visade sig detta 

tydligt. Där var det nämligen ofta så att bara en elev från varje diskussionsgrupp löste 

uppgiften.  

Ett fenomen Markku Hannula (2005) kallar för ”självförsvar” kan också hämma 

problemlösandet för en del elever i gruppen. Det faktum att man ingår i en social aktivitet 

påverkar hur elever agerar. När en del elever känner att de börjar tappa greppet om uppgiften, 

går de istället för att fortsätta delta i det egentliga problemlösandet, in i ett tillstånd av 

självförsvar och lämnar diskussionen. Det är då viktigt för läraren, menar Hannula, att se till 

så att grupparbetet blir mindre inriktat på resultatet och mer på processen. Då känner dessa 

utsatta elever inte lika stor press att behöva komma med ”rätta svar” i sina inlägg i 

gruppdiskussionen. Löwing (2004) konstaterar kort och gott att när det gäller arbete i grupp är 

detta ofta mer komplicerat än vad man först kan tro. Alla i gruppen skall både lära sig att 

arbeta i grupp och lära sig det innehåll som förmedlas. Det är dock ofta så, menar hon, att 

eleverna får arbeta i grupp utan att de får lära sig förutsättningarna för grupparbete och samtal 

som arbetsform. Bjuland (1998) konstaterar i detta sammanhang att det är först när eleverna 

genom övning uppnått en stor social förmåga att delta i samtal som de lär sig mycket 

matematik med ett kommunikativt arbetssätt. 

Samtal och grupparbete kan på intet sätt ersätta traditionell katederundervisning och 

individuellt arbete utan skall ses som ett värdefullt komplement till dessa arbetsformer, hävdar 

Ahlberg (1992). Också Alrö och Skovmose (2004) är inne på samma linje. De påpekar att 

dialog som undervisningsform inte på något sätt är heltäckande, utan att det finns tillfällen i 

undervisningen då man behöver mer av kontroll och instruktioner. Också Arne Engström 

(1997), menar att ett uteslutande dialogiskt, kommunikativt arbetssätt inte är tillämpligt i 
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matematikundervisningen, utan menar att den måste erbjuda eleven utrymme för inre 

reflektion (se tidigare resonemang i 3.1).  

Alrö och Skovmose (2004) ställer sig också frågan varför man skall ha dialoger i 

matematikundervisningen. Deras främsta svar är att de anser att det öppnar för en kritisk 

hållning gentemot matematiken, samma kritiska hållning som samhällsmedborgare skall ha 

till de flesta fenomen. Dialogen och ett kritiskt förhållningssätt förespråkas även av 

Lennerstad (2005) som också menar att genom att verbalisera skapas reflektion, medvetenhet 

och därmed möjlighet att upptäcka det matematiska språkets struktur. De är alltså inne på 

samma idé som vi diskuterat tidigare, nämligen att matematiken inte behöver vara något på 

förhand givet, utan något som konstrueras i sociala och kulturella sammanhang och som 

därför kan ifrågasättas. Detta, kan vi konstatera, är ett gott skäl till att bedriva 

matematikundervisning i samtalsform i enlighet med det sociokulturella perspektivet. 

 

3.4 Sammanfattning av bakgrund 

I denna, förhållandevis omfattande, bakgrund har vi belyst lärande ur ett sociokulturellt 

perspektiv, med särskilt fokus på kommunikation och interaktion. Detta har vi gjort bland 

annat för att påvisa dess existens i kursplaner i matematik för grundskolan såväl som för 

gymnasieskolan. Vi har även funnit det relevant att förankra de fördjupade och fokuserade 

resonemangen omkring kommunikativ matematikundervisning.  

 Då styrdokumentens intentioner och dagens matematikundervisning generellt sett inte 

överensstämmer, ville vi åskådliggöra kommunikationens och interaktionens berättigande i 

matematikundervisningen. Detta gjorde vi genom att klarlägga undervisningens 

kommunikativa karaktär och förutsättningar för samtal och dialog.  

 Vi ville också problematisera ytterligare genom att belysa det matematiska språkets 

egenart och dess inverkan på en kommunikativ undervisning. Därtill framstod det som 

ofrånkomligt att föra resonemang kring lärarrollen, då dennes uppfattningar är centrala för 

studien. Avslutningsvis tittade vi på förutsättningarna för olika kommunikativa arbetsformer i 

matematikundervisningen för att se vilka problem och möjligheter som uppdagades.  

 Samtliga avsnitt ansåg vi vara relevanta, då vi hade relativt liten inblick i en 

kommunikativ matematikundervisning och behövde en grund att stå på inför studien. Vi ansåg 

oss nödgade att ha en god kunskap kring de fenomen som vi ville studera, dels för att kunna 

utforma och genomföra intervjuerna, dels för att kunna genomföra analysen. Dessutom 

innebär det också att läsaren har möjlighet att kritiskt granska våra olika 

forskningsmetodologiska val, t.ex. intervjufrågor. Läsaren ges även möjlighet att kritiskt 
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granska vår analys. Detta, menar vi, hade varit mer problematiskt med en mer knapphändig 

bakgrund. 
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4 Forskningsmetodologiska överväganden 

I detta kapitel kommer vi att diskutera regler och normer som finns inom den pedagogiska 

disciplinen vad gäller forskningsprocessen och vilka överväganden som måste göras för att 

forskningen skall hålla så hög kvalitet som möjligt i förhållande till de resurser som står till 

buds. Med hjälp av denna diskussion kommer vi redogöra för och motivera vilka beslut vi 

fattat avseende de olika stegen i vår egen forskningsprocess, genom att göra nedslag i de 

viktigaste frågorna i varje del av forskningsprocessen. 

 Nils Gilje och Harald Grimen (1992) menar att för att få bli medlem i ett vetenskapligt 

samhälle, måste man förbereda sig på olika sätt. Bland annat måste man, enligt författarna, 

lära sig grundläggande arbetssätt. För att göra detta har vi granskat och diskuterat 

forskningsprocessen i ett antal avhandlingar för att få en djupare förståelse för vetenskapligt 

arbetssätt, framför allt de vetenskapliga metoder som används inom vårt intresseområde. De 

avhandlingar vi använt belyser, ur olika perspektiv, matematik och kommunikation.  

  

4.1 Metodval 

Engström (2006), liksom Löwing (2006), använder intervju som metod för att erhålla 

kvalitativ kunskap, utan några som helst ambitioner att dessa skall kunna kvantifieras. Vi är, i 

vår studie, inte heller ute efter kvantitativa inslag utan enbart efter kvalitativa beskrivningar 

och väljer därför den kvalitativa forskningsintervjun som vår undersökningsmetod. Varför 

anser vi då att intervju och inte någon annan metod som till exempel enkät, är det bästa sättet 

att fånga lärarnas uppfattningar av kommunikation inom matematik? Enkät anser vi hade gett 

en för ytlig förståelse och är dessutom mer lämpad för kvantitativa analyser. Vi har även 

övervägt observationer, som hade kunnat ge en indirekt förståelse för lärarnas uppfattningar 

och skulle kunna medföra ytterligare en dimension, men tidsramarna för detta arbete gav inte 

utrymme för det. Dessutom vill vi inte beskriva hur vi uppfattar praktiken, då den är mycket 

komplex och dessutom kanske inte lärarnas uppfattningar har möjlighet att appliceras i 

verkligheten. Att föra ett resonemang kring sådana problem ligger utanför ramen för den här 

studien.  

 

4.2 Urval 

Vilken målgrupp man skall välja för intervjuerna är ett ställningstagande för forskaren och 

valet beror naturligtvis på vad det är man vill få kunskap om. Eftersom det för oss handlar om 

lärares uppfattningar föll det sig naturligt att intervjua just lärare, särskilt som vi, precis som 
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Bjerneby Häll (2006), Engström (2006) och Löwing (2004), anser att de är centrala för 

matematikundervisningen.  

 Steinar Kvale (1997) beskriver urvalsprocessen som en kompromiss mellan att göra ett 

så representativt urval som möjligt utifrån vad man vill studera och de resurser vad gäller tid 

och pengar man har att röra sig med. På grund av forskningsekonomiska skäl, arbetets omfång 

och det faktum att vi var tre personer som skrev denna uppsats, var vår ambition att intervjua 

sex lärare, två var. Eftersom vi var ute efter djupförståelse vad gäller några lärares 

uppfattningar, och inte efter ytlig förståelse av många lärares uppfattningar, anser vi att sex 

intervjuer är fullt tillräckligt, helt i linje med Kvales (1997) önskan om att sätta kvaliteten före 

kvantiteten i intervjuerna. Vi gör inga anspråk på att kunna dra några generella slutsatser 

utifrån våra resultat, utan vill helt enkelt belysa området matematik och kommunikation 

utifrån ett mindre antal lärares uppfattningar.  

  Ett annat val, förutom antalet, innebär att urskilja vilka inom målgruppen man ska 

intervjua. Vi valde fyra olika skolor för att kunna förebygga att faktorer som t.ex. skolkultur 

skulle begränsa den bredd och variation i uppfattningar som vi hoppades finna. Detta 

förfarande framhålls av Kvale (1997) som menar det gör att kvaliteten i studie ökar. I övrigt 

valde vi lärarna i vår studie enligt följande. Dels utgick vi från de kontakter vi hade, dels ville 

vi av praktiska skäl intervjua lärare som arbetade på skolor i vår geografiska närhet. Vi ville 

också intervjua lärare både på gymnasiet och grundskolans senare år, därför att vi själva 

kommer jobba inom dessa årskurser och därför fann dessa särskilt intressanta. Ett grundkrav 

var dock att lärarna skulle vara utbildade matematiklärare med erfarenhet av att undervisa i 

matematik.  

 Utifrån ovanstående föll valet på sex lärare som arbetade på skolor i tre kommuner i 

Mellansverige. På grund av omständigheter som vi inte kunde råda över, fick vi ett bortfall. 

En av lärarna kunde inte ställa upp och lämnade med kort varsel återbud. Vi tror dock inte att 

bortfallet av en lärare påverkar variationsbredden i vårt empiriska material avsevärt och ser 

därför inte detta bortfall som något större problem. 

 Vi har valt att kalla lärarna A, B, C, D och E. Lärare A är en kvinnlig lärare med cirka 8 

års undervisningserfarenhet i matematik på gymnasiet. Hon undervisar också i datarelaterade 

ämnen. Hon utbildade sig när Lpo 94 hade införts. Lärare B är en manlig lärare som har 

undervisat i matematik på samma gymnasieskola från sin examen till pensioneringen. Hans 

andra ämne är naturvetenskapligt. Han utbildade sig när Lgr 62 fortfarande var rådande. 

Lärare C är en manlig lärare som undervisat 10 år på gymnasiet och hans andra ämne är 

samhällsvetenskapligt. Hans utbildning ägde rum under Lpo 94. Lärare D är också en manlig 
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gymnasielärare som undervisat i 20 år. Han undervisar enbart i matematik och utbildade sig 

då Lgy 75 var den gällande läroplanen för gymnasiet. Lärare E är en kvinna som varit 

verksam som matematiklärare i grundskolans senare år i 23 år. Hon undervisar i matematik 

och naturvetenskapliga ämnen och har utbildat sig i flera omgångar då Lgr 69, Lgr 80 och 

Lpo 94 varit de rådande läroplanerna.  

 När väl urvalet av intervjupersoner var gjort var det så dags för själva genomförandet av 

intervjuerna. Detta är vad vi redovisar i nästa avsnitt.  

 

4.3 Genomförande och intervjufrågor 

Att explicit och i detalj berätta för läsaren hur själva genomförandet av studien gått till, kan ge 

värdefull information för läsarens möjlighet att tolka resultatet och bedöma dess tillförlitlighet 

och giltighet (Kvale 1997). Informationen kan omfatta faktorer som när, var och hur studien 

genomförts.  

 Vi hade från början tänkt genomföra en pilotintervju för att pröva våra intervjufrågor 

och skaffa oss erfarenhet av att intervjua. Vår tidsplan kom dock inte att tillåta en sådan 

intervju. Istället lät vi några lärare och lärarstuderande samt vår handledare ta del av 

intervjufrågorna för att kommentera eventuella problem med dessa.  

 De intervjuer vi genomförde gjordes på följande sätt. Cirka tre veckor innan 

intervjutillfällena kontaktade vi våra informanter om intervjuns praktiska genomförande. Fyra 

dagar innan intervjun skickade vi ut ett brev (se Bilaga 1) med e-post som innehöll 

information om våra etiska överväganden gentemot intervjupersonerna, de centrala 

frågeställningarna samt våra kontaktuppgifter om något skulle behöva förtydligas inför 

intervjun. Samtliga intervjuer, utom en, genomfördes på respektive lärares arbetsplats (den 

återstående genomfördes på ett café) och dokumenterades med hjälp av bandupptagning. Till 

sin hjälp hade lärarna under intervjun en utskrift med de övergripande områden vi 

behandlade.  

 Vi valde att genomföra intervjuerna med endast en av oss som intervjuare. Fördelen 

med detta var att vi inte hamnade i någon maktposition som intervjuare, utan intervjun blev 

mer av ett samtal mellan två individer. Kvale menar att ett numerärt överläge av intervjuare 

kan innebära att informanterna känner sig stressade och får svårt att verkligen uttrycka sina 

uppfattningar. Nackdelen med vårt förfarande är att tillförlitligheten kan påverkas negativt, 

eftersom vi tre intervjuare hade olika intervjuteknik. Vi ser dock inte detta som något större 

problem, då det var lärarens uppfattningar vi ville belysa och då var det mindre viktigt om 

intervjuerna genomfördes på exakt samma sätt.  



 30

 I ett tidigt skede bestämde vi att studiens bakgrund och därmed nyvunna kunskaper och 

reflektioner skulle utgöra utgångspunkt vid utformandet av intervjuguiden (se Bilaga 2). Vi 

strävade efter att utforma frågor som hade potential att synliggöra lärarens syn på en 

matematikundervisning med sociokulturella förtecken, och ändå vara så öppna så läraren 

kunde uttrycka aspekter som vi förbisett.  

 Som framgår av intervjuguiden började vi intervjuerna med att tala om vårt syfte med 

uppsatsen. Detta kändes naturligt för att intervjupersonerna skulle ha klart för sig vad vi ville 

få ut av våra intervjuer. Intervjun fortsatte sedan med några korta frågor om lärarnas 

tjänstgöring (svaren på dessa framgår delvis i förra avsnittet när vi redogör för vårt urval). 

Dessa korta inledande frågors huvudsyfte var att ”värma upp” intervjupersonerna lite, så att 

de skulle ”komma in i” intervjusituationen. Dessutom ville vi skapa förutsättningar för att 

urskilja om till exempel antal år i yrket eller vilken läroplan som gällde när respektive lärare 

utbildade sig, eventuellt inverkar på dennes förhållningssätt i matematikundervisningen, trots 

att detta ligger utanför syftet med studien. Ambitionen var alltså att skapa förutsättningar eller 

underlag för eventuella nya frågeställningar i framtida studier. 

 Efter de inledande frågorna ställde vi frågor kring lärarnas uppfattning om den ideala 

matematikundervisningen respektive deras uppfattning om den faktiska verkligheten. Dessa 

två teman gav oss möjlighet att få svar på våra forskningsfrågor rörande hur lärarna 

uppfattade kommunikationens betydelse för lärandet, såväl vilka ideal de har kring 

kommunikation i matematik som hur de uppfattar praktiken. Studier och rapporter har 

nämligen visat på en dissonans mellan läroplanernas intentioner och praxis. En åtskillnad av 

dessa områden medför att vi kan identifiera eventuella skillnader mellan ideal undervisning 

och praxis samt tydliggör, gentemot informanterna, vår medvetenhet om att dessa kan skilja 

sig åt. Som framgår av syftet är det hur några matematiklärares uppfattningar om 

kommunikation i matematikundervisningen förhåller sig till ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande som denna studie vill beskriva. Vi vill här stryka under att lärarnas uppfattningar 

speglar deras förståelse för kommunikation i matematikundervisningen och det är denna 

förståelse vi intresserar oss för. 

 Det avslutande frågeområdet rörde språkanvändningen, samt användningen av muntliga 

kunskapstest. Dessa frågor är motiverade utifrån språkets centrala roll i kommunikationen och 

det matematiska språkets egenart. Vi bedömde dessa som mycket relevanta för uppfyllandet 

av vårt syfte och gav dem stort utrymme. Det fanns möjlighet att lärarna behandlat dessa 

frågor under tidigare teman, men även att områdena ännu inte behandlats. Lärarnas 

förförståelse för det matematiska språket kunde, antog vi, göra att de såg det som självklart 
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och inte som något unikt. Frågan om muntliga kunskapstest är viktig utifrån det faktum att 

kursplanerna förordar en allsidig bedömning, vilket inte är tradition inom matematikämnet. 

Hur lärarna ställer sig till detta är intressant eftersom det kan relateras till hur de väljer att 

arbeta med kommunikation i undervisningen i övrigt. 

 För att kunna göra analysen av utsagorna från intervjuerna nyanserade och djupgående, 

transkriberades det inspelade materialet och det är detta utskriftsförfarande som vi redovisar i 

nästa avsnitt.  

 

4.4 Bearbetning 

Kvale (1997) menar att det är mycket viktigt att redogöra i rapporten för hur intervjuerna 

transkriberats, eftersom utskriften är en tolkning som forskaren gjort av vad 

intervjupersonerna sagt. När denna tolkning väl satts på pränt blir texten absolut för den som 

läser rapporten. Det är då viktigt, framhåller Kvale, för läsaren att veta hur forskaren 

behandlat sina texter, för att kunna göra en bedömning av innehållets tillförlitlighet. 

 Vi har valt att göra våra transkriptioner på följande sätt. Vi ansåg att en alltför detaljrik 

återgivning av intervjuerna inte lät sig göras, dels av tidsskäl, men dels också för att det 

kräver hantverksskicklighet. Dialekter, språkliga nyanser, pauseringar och dylikt har vi därför 

ignorerat vid transkriberingen, då vi dessutom anser att de i vårt fall mestadels saknar relevans 

för vad som framkommer om lärarnas uppfattningar kring kommunikationen i 

matematikundervisningen. Vi ersatte därför talspråk med ett adekvat skriftspråk för att 

underlätta läsningen och analysen. Detta gäller även de citerade intervjuutdrag vi har med i 

kapitel 5. 

 När väl intervjuerna skrivits ut skall det transkriberade materialet analyseras och denna 

analys kan göras på olika sätt, något som vi tar upp i nästa avsnitt. 

 

4.5 Analys 

Kvale (1997) menar att intervjuuttalanden många gånger är komplexa och motsägelsefulla, 

något som försvårar en kvantitativ analys. En analys kan leda till skapande av ny teori, men 

kan också vara en prövning av redan befintlig teori, framhåller han. Han diskuterar kvalitativ 

kontra kvantitativ analys och konstaterar att kvalitativ analys kan vara väl så god som 

kvantitativ, beroende på vilken typ av kunskap man är ute efter. Då vår studie beskriver 

lärares uppfattningar, faller sig en kvalitativ analys naturligt. Kvale (1997) använder sig av två 

metaforer för att beskriva intervjuarens synsätt. Han menar att antingen kan intervjuaren 

liknas vi en ”malmletare”, som söker objektiva fakta med användbar mening eller vid en 
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”resenär”, som är på väg mot en berättelse. Malmletaren renar fakta och meningar genom 

olika analysmetoder och relaterar dem sedan till en objektiv eller subjektiv värld. 

Malmletarsynsättet förutsätter att kunskapen är given. Resenären å andra sidan, använder 

oftast en metod som går ut på att utforska världen och konstruera en berättelse genom 

ömsesidigt samspel. Under detta samspel erövras ny kunskap och ny förståelse och även 

forskaren kan förändras. Resenärssynsättet förutsätter att kunskap konstrueras. Då vi har 

förhållandevis begränsad förförståelse av lärares livsvärldar, anser vi oss ha ett 

resenärsperspektiv, där vi konstruerar kunskap och genom reflektion förändras efter vägen. 

Samtidigt har vi dock ett sociokulturellt perspektiv med en fördjupning inom 

matematikundervisningens sociokulturella aspekter som utgångspunkt. Detta gör oss även 

delvis till malmletare, då vi erhållit redskap från våra referenser i form av teorier och begrepp, 

för att beskriva lärares uppfattningar. 

 Vi har alltså valt följande sätt att analysera vårt material. Efter att samtliga intervjuer 

transkriberats gick vi alla tre var för sig igenom samtliga transkriptioner, för att i ett första 

steg identifiera intressanta och relevanta uppfattningar att utgå från i den fortsätta analysen. 

Dessa identifieringar diskuterade vi sedan tillsammans och genomförde en enkel 

kategorisering av uppfattningar, vars variationer sedan utkristalliserades. Vi strävade också 

efter att ”översätta” det empiriska materialet genom att finna deras motsvarigheter från vår 

bakgrund i kapitel tre. I de fall då vi inte funnit relevanta begrepp från det sociokulturella 

pesrspektivets teori för att abstrahera fenomen i det empiriska materialet, har vi istället använt 

andra, relevanta begrepp hämtade från den övriga teorin i bakgrunden.  

 Vi lämnar nu de olika delarna av vår forskningsprocess och vänder oss till några 

metodologiska begrepp som kan diskuteras mer övergripande, nämligen reliabiliteten och 

validiteten. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Det finns en mängd olika faktorer som spelar in för att läsaren av en studie skall kunna avgöra 

hur tillförlitliga resultaten är. Ett sätt för forskaren att förhålla sig till detta är att synliggöra 

sina antaganden för läsaren (Kvale 1997), vilket till exempel Bjerneby Häll (2006) gjort.   

Både Löwing (2004) och Ahlberg (1992) menar att tillförlitligheten i analysmetoden kan 

bedömas genom att låta en oberoende forskare analysera det empiriska materialet, vilket de 

också låtit göra på delar av sina material. Kvale (1997) stödjer detta förfaringssätt och menar 

att det dels ökar tillförlitligheten, dels ger en rikare analys. Men utifrån Giljes och Grimens 

(1992) resonemang så är det inte givet att en annan forskare kan förhålla sig kritiskt om denne 
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verkar inom samma paradigm. Av forskningsekonomiska skäl kunde vi inte låta en annan 

forskare ta del av och analysera vårt empiriska material. Däremot har vi tre författare 

oberoende av varandra gjort en första analys av samtliga intervjuer och sedan diskuterat dessa 

analyser gemensamt. Detta torde öka tillförlitligheten något i vår analys. 

 Ett andra begrepp, som Kvale (1997) menar att det som forskare är viktigt att förhålla 

sig till är giltigheten, eller validiteten. Enligt Kvale (1997) avser validiteten i vilken 

utsträckning resultaten svarar på de frågor man ställt upp och har för avsikt att svara på. Kvale 

poängterar att valideringen är en process där man försöker hitta de mest välgrundade 

tolkningarna av datamaterialet. Ett sätt att validera resultatet som Bjerneby Häll (2006) 

framhåller är att belysa sina resultat med bra exempel från sina intervjuutskrifter. Därmed får 

läsaren tillgång till delar av datamaterialet och kan göra sin egen bedömning av giltigheten i 

tolkningarna. Detta sätt att validera sina resultat har vi använt oss av. Ytterligare ett sätt att 

öka giltigheten enligt Kvale (1997) är att göra tolkningar utifrån en på förhand given teori. 

Detta har vi inte anammat i första steget av analysen, då vi istället valt att utgå från det 

insamlade materialet, för att göra en kategorisering. Däremot har vi i ett senare skede valt att 

relatera våra analysresultat med den teoretiska bakgrunden. Att vi valt att ha en relativt 

omfattande bakgrund (kap 3) innebär att läsaren har god möjlighet att granska vår 

återkoppling till densamma, något som ytterligare stärker validiteten för studien. 

 Slutligen, innan vi går in på våra resultat och analysen av dem, vänder vi oss nu till att 

reflektera över ett sista viktigt övervägande i forskningsprocessen, nämligen det etiska. 

 

4.7 Etiska överväganden 

I allt arbete med människor finns det alltid en etisk aspekt inblandad. Forskning med 

intervjustudier är inget undantag. Kvale (1997) hävdar att forskning som inbegriper 

människor måste ha såväl mänskliga som vetenskapliga intressen, och att de etiska frågorna 

utgör inte endast ett stadium i undersökningen, utan måste genomsyra hela processen. Både 

Bjerneby Häll (2006) och Löwing (2004) poängterar till exempel vikten av att 

intervjupersonerna får behålla sin anonymitet. Detta är naturligtvis något som vi också beaktar 

i vår studie, genom att inte röja några känsliga uppgifter kring personernas identitet. Ett annat 

viktigt etiskt övervägande för Löwing är, som vi diskuterat tidigare, övergången från talspråk 

till skriftspråk vid transkriptionen för att inte röja den enskilda läraren. Även vid 

transkriptionen har vi varit noga med att bevara anonymiteten både för intervjupersonen och 

eventuella andra personer som förts på tal.  
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 Två begrepp som Kvale (1997) diskuterar är informerat samtycke och konsekvenser. 

Informerat samtycke betyder att intervjupersonerna informeras om att deltagandet är frivilligt 

och att syfte, uppläggning, risker och fördelar som är förknippade med undersökningen läggs 

fram. Detta har vi förhållit oss till genom att göra ett utskick till våra intervjupersoner några 

dagar innan intervjuerna skulle äga rum, där vi går igenom personernas rättigheter. Denna 

genomgång bygger på Vetenskapsrådets (1990) etiska regler för forskning. Med konsekvenser 

menas slutligen att fördelarna med undersökningen skall överväga riskerna, i förhållande till 

den kunskap som kan vinnas och som kan rättfärdiga undersökningen. Vi tror inte detta är 

något problem i vår studie. Vår inverkan på intervjupersonerna är säkerligen ringa och 

eftersom vi lagt oss vinn om att bevara personernas anonymitet kan inte deras uttalanden få 

några negativa konsekvenser, genom att denna studie blir offentlig. 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för resultaten från vår intervjustudie, samtidigt som vi 

analyserar resultaten. Vi kommer alltså att väva samman analysen med våra resultat. Men för 

att inte belasta texten med ytterligare referenser, använder vi begrepp från bakgrunden (kap 3) 

utan någon ny källhänvisning. Läsaren uppmanas därför att vid intresse istället gå tillbaka till 

respektive avsnitt i bakgrunden för referensnoteringar. Vi har från resultaten av våra 

intervjuer valt att blanda fristående citat innehållande intervjupersonernas utsagor med mer 

komprimerade berättelser. Detta för att spara plats, men också för att skapa variation för 

läsaren. 

 I vår resultatredovisning och analys har vi valt att lyfta vad enskilda lärare säger och 

vilken lärare som säger vad. Med detta förfarande vill vi för det första, genom en större 

transparens, ge läsaren möjlighet att bättre validera våra tolkningar. För det andra tror vi att 

texten blir mer lättläst om man som läsare kan skapa sig en bild av varje lärare som löper som 

en röd tråd genom kapitlet. För det tredje ökar det potentialen för nya frågeställningar i en 

reflektion över resultatet, genom att blottlägga fakta kring den enskilde läraren som vid 

framtida studier skulle kunna visa upp intressanta mönster. 

 Vår resultatredovisning och analys följer våra forskningsfrågor i tur och ordning. Vi 

börjar därför med att titta på hur lärarna uppfattar kommunikationens betydelse för lärandet 

och fortsätter sedan med lärarnas uppfattningar kring det matematiska språkets funktion i 

kommunikationen. Därefter går vi in på lärarnas uppfattningar kring den ideala och faktiska 

undervisningen, för att avslutningsvis titta på förhållandet mellan dessa. 

 
5.1 Lärarnas uppfattningar om kommunikationens betydelse  

Samtliga lärare i vår studie anser att kommunikationen har stor betydelse för lärandet. Detta 

därför att den tillför ett mervärde till undervisningen genom att man aktivt använder olika 

typer av kommunikation. Vilka typer av kommunikation som varje lärare framhåller som 

betydelsefull varierar dock en del. Innan vi diskuterar kommunikationens mervärde tittar vi 

därför närmare på lärarnas uppfattningar kring olika typer av kommunikation. I dessa 

uppfattningar fokuserar vi på vilken betydelse för lärandet lärarna tillmäter de olika 

kommunikationstyperna. 
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5.1.1 Lärarnas uppfattningar om olika typer av kommunikation 

Lärarna framhåller alla att både muntlig och skriftlig kommunikation kan vara värdefull, men 

inte på det traditionella sättet med en muntlig envägskommunikation från lärare till elev där 

eleven förväntas skriva av vad läraren skriver på tavlan. Till exempel lärare A betonar elevens 

egen reflektion och förståelse: 

 
Men just att de var tvungna att skriva ner, så var de tvungna att formulera med egna ord och då lärde de 
sig det också (Lärare A). 

 

Undantaget utgjordes av lärare B som ändå framhöll den traditionella katederundervisningen 

som det mest betydelsefulla sättet att förmedla matematik. Även han vill dock ha någon form 

av dialog med eleverna under sina genomgångar på tavlan, så att han märker om de hänger 

med eller inte. 

 Lärare C framhåller även kroppsspråket som en viktig del av kommunikationen i 

matematikundervisningen: 

 
Vårt minspel när jag pratar med en elev om en uppgift så kan ju eleven säga att ”jag förstår”, men jag ser 
på hela kroppen att den eleven inte förstår överhuvudtaget, det är ju jättelätt att säga ja –eller nej (Lärare 
C). 

 
Lärare D betonar att en blandning av så många olika kommunikationsformer som möjligt 

främjar lärandet: 

 
Variationen i kommunikationen tror jag också är väldigt viktig så att man får både den muntliga och 
skriftliga delen och i matematiken även de här gruppdiskussionerna (Lärare D). 

 
Vi uppfattar att lärare C och D (och även E som vi skall se nedan) har ett sociokulturellt 

synsätt där samtal, dialog och språkets roller betonas. Lärare B:s uppfattning om 

kommunikation anser vi istället har stora likheter med det s.k. behavioristiska synsättet, med 

förmedlingspedagogiken som huvudsaklig undervisningsform och dess syn på 

kommunikationen som en tämligen begränsad envägskommunikation från lärare till elev. 

Lärare A:s syn på kommunikation tycks, som vi också skall se mer av senare, ligga 

någonstans mittemellan, men med en viss dragning åt det sociokulturella perspektivet. 

 En första sammanfattande tolkning av det empiriska materialet är att samtliga 

intervjuade lärare anser att den muntliga kommunikationen vara en viktig arena för lärande. 

Denna tar sig dock olika uttryck, dels som samtal och dialog, dels som envägskommunikation 

från lärare till elev. Vi går nu vidare till att diskutera kommunikationens mervärde i 

undervisningen. 
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5.1.2 Kommunikationens mervärde 

De flesta lärare vi intervjuade ser ett mervärde i att använda kommunikationen aktivt i 

lärandet. Genom att medvetet använda olika kommunikationsformer kan man tillföra 

undervisningen nya dimensioner som ger eleverna större möjligheter till lärande. De flesta 

lärarna i vår studie är överens om att muntlig kommunikation av matematik medför att eleven 

blir medveten om sina egna kunskaper, på ett mer uppenbart sätt än vad den skriftliga medför. 

För att kunna uttrycka sina kunskaper verbalt måste eleven ha god förståelse för det som hon 

eller han skall redogöra för, menar samtliga lärare. Vid skriftlig kommunikation är det lättare 

att detta döljs eller inte uppdagas, då det vid skriftlig kommunikation finns mycket 

underförstått som inte behöver explicitgöras. 

 De lyfter dock lite olika aspekter av hur kommunikationen kan användas för att skapa 

detta mervärde. Lärare E anser att kommunikationen mellan eleverna är mycket viktig 

eftersom hon uppfattar att eleverna lär av varandra. Också lärare D ser kommunikationen 

mellan eleverna som oerhört viktig för lärandet: 

 
…att ge och ta med varandra bland eleverna, att lyssna på hur andra tänker och förklara för andra hur man 
själv tänker för att få en djupare förståelse (Lärare D). 

 
Lärare A tycker också det är viktigt att man pratar matematik, att eleverna inte bara sitter tysta 

och räknar. Detta för att kommunikation i form av dialog skapar förståelse för matematiken. 

Kommunikationen och samtalet följt av reflektion resulterar oftast i att eleven själv kommer 

till insikt och detta främjar, enligt A, lärandet: 

  
Fördelar är att man kommunicerar matematik, att eleverna måste lära sig att tala om för någon annan hur 
de har gjort och varför och på så sätt fäster man sina kunskaper genom att faktiskt tala om, jo, det är så här 
man skall göra, jaha! Det är det bästa sättet att lära sig på (Lärare A). 

 
Enligt A räcker det alltså inte att eleverna räknar i boken tyst för sig själva, och det är något 

som lärare B instämmer i. De menar att eleven för att skapa verklig förståelse och befästa 

kunskapen behöver diskutera matematik. Även lärare E menar att muntlig kommunikation och 

diskussion är grundläggande för att skapa en genuin förståelse för matematiken, risken är 

annars att eleverna bara lär sig att härma de exempel som ges i läroboken. E menar också att 

eleverna genom samtal och dialog måste skapa förståelse för de grundläggande begreppen för 

att kunna arbeta med en mer abstrakt matematik och därmed utveckla kunskap.  

 Lärare D trycker som sagt särskilt på kommunikationen mellan eleverna, att 

gruppdiskussioner är ett bra sätt att tillägna sig kunskap i matematik. D är övertygad om att 
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val av kommunikationsform har stor betydelse för undervisningens utformning och vilka 

konsekvenser det får för elevernas lärande. 

 Lärare C lyfter en helt annan aspekt av kommunikationen som han anser central för 

lärandet och det är dess sociala dimension. Han ser kommunikationen som viktig för att skapa 

helheter, att man för samman skolan och elevens övriga omvärld eftersom dessa inte är 

åtskilda. Genom kommunikation kan man lära känna varandra, menar C, vilket stimulerar 

lärprocessen. Han ser alltså lärandet som en social handling, där ett bra socialt klimat främjar 

lärprocessen i gruppen och möjligheterna att berika varandra med kunskap. 

 Vi kan konstatera att samtliga lärare i vår studie, möjligen med undantag av lärare B, 

förordar det sociokulturella perspektivets syn på kunskapsbildande: kunskap skapas och 

förändras av individerna i sociala samspel och det är genom social interaktion som tänkandet 

utvecklas. Även B förordar viss dialog med eleverna, men ser ändå läraren som den centrala 

individen i klassrummet, som skall överföra kunskap från sig själv till eleverna (mer om detta 

nedan). 

 

5.2 Lärarnas uppfattningar om det matematiska språket i undervisningen 

Som vi redogjort för tidigare är språket centralt för lärandet enligt det sociokulturella 

perspektivet. Samtidigt har, som vi också beskrivit, det matematiska språket en speciell 

karaktär som gör att det kan uppfattas som svårtillgängligt. Vad har då lärarna i vår studie för 

syn på det matematiska språket och dess roll för lärandet? 

Något som samtliga lärare utrycker är talspråkets underordnade karaktär, då de 

kommunikativa arbetssätten vanligtvis understöds med skriftligt symbolspråk.  

Samtliga lärare är också mycket medvetna om det matematiska språkets egenart och 

tycks också vara väl medvetna om att elever kan uppfatta matematiken som svårtillgänglig 

och abstrakt på grund av att de inte behärskar det matematiska språket.  

Lärare A och C använder sig av en kombination, en hybrid, av vardagsspråk och ett 

korrekt matematiskt språk. De uttrycker en viss osäkerhet i vilket matematiskt språk som de 

skall använda sig av i kommunikationen med eleverna. Men lärare A och C jobbar också 

aktivt med att eleverna skall tillägna sig matematiska begrepp. Lärare A säger: 

 
Någon gång så har de fått glosläxa i matematik, lite på skoj nästan, men det är viktigt att de förstår att det 
är viktigt med de matematiska begreppen. Men naturligtvis så pratar jag ju även vardagsspråk när jag 
förklarar (Lärare A). 

 
Lärare C lyfter verkligen det matematiska språket som något grundläggande för lärandet: 
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Man kan likna det vid ett språk, eller det är ett språk, sen behöver man inte kunna alla detaljer, men förstår 
man språket, eller om man inte förstår språket så är det kört (Lärare C). 

 
Samtliga lärare använder sig av bland annat liknelser när de introducerar eller förklarar 

symboler för eleverna, men lärare B, D och E framhåller ett korrekt matematiskt språk i 

kommunikationen med eleverna. Lärare B menar att eleverna skall anpassa sig till det språk 

läraren har och inte tvärtom. Han håller sig strikt till ett korrekt matematiskt språk och 

berättar hur han arbetar och motiverar sitt förhållningssätt så här: 

 
Jag tycker inte att man skall hänfalla åt att använda deras språk och anpassa sig till det, utan det skall vara 
tvärtom. De skall anpassa sig till det språk som vi använder i matematiken.[…] Man inte förändrar sitt 
språk bara för att det skall vara som elevernas utan att eleverna försöker närma sig språket läraren har 
istället. Det är dit jag vill komma (Lärare B). 

 
Lärare D menar att eftersom matematik är ett kommunikativt ämne, är det viktigt att eleverna 

tillägnar sig ett något så när korrekt matematiskt språk. Om de inte gör det, blir det problem 

för dem att kommunicera och därmed också att lära sig matematik. Dock anser D att hänsyn 

måste tas till vilken grupp man undervisar och vad de senare skall ha matematiken till. 

Men, menar lärare D, för att eleverna skall tillägna sig det matematiska språket, måste man, 

precis som när det gäller andra språk, börja någonstans:  

 
Det är ju likadant, det är ju som vilket språk som helst, man kan inte gå in och prata rakt upp och ner 
engelska med en nybörjargrupp i engelska, utan man måste ju ta vissa ord och förklara dem på svenska så 
att de lär sig språket och det är ju egentligen samma sak här, matematiken har ju sitt språk och en del av 
matematikundervisningen går ut på att eleverna skall lära sig hantera det språket någorlunda (Lärare D). 

 
Lärare E poängterar vikten av ett korrekt matematiskt språk, eftersom hon menar att om 

eleverna inte tillägnar sig och förstår det matematiska språket, kan de heller inte utveckla sina 

kunskaper och eleverna riskerar att stanna kvar på samma kunskapsnivå. Språket är centralt 

för kunskapsbildandet och eleverna måste kunna använda det för att tillägna sig kunskap. E 

använder sig gärna av liknelser för att skapa förståelse för symbolspråket samt berättelser om 

matematikens utveckling, bl.a. för att ge eleverna perspektiv på deras egen kunskap. Det 

historiska perspektivet används av samtliga lärare för att belysa att det matematiska 

symbolspråket är under ständig utveckling och vill lyfta detta för eleverna. 

 Symbolerna lärs genom att använda dem och förklara vad de betyder. Elevernas egna 

tankar och kunskaper, utgör många gånger utgångspunkten i kommunikationen för att 

synliggöra det matematiska språket. Endast lärare B använder den mycket sparsamt, enbart i 

de sammanhang då dessa kunskaper passar ihop med lärarens egna associationer.  

 Huruvida lärarna är begränsade att identifiera och förstå de svårigheter som elever som 

inte förstår det matematiska språket ställs inför, på grund av att lärarnas förmodade intuitiva 
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förståelse för språket är naturligtvis svårt säga. Vad vi kan se är att ju längre erfarenhet av 

läraryrket som lärarna besitter desto större betoning lägger de på det matematiska språket. 

Något som uttrycks ytterligare i nästa avsnitt. 

 

5.3 Lärarnas uppfattningar om den ideala undervisningen 

När vi analyserade vårt empiriska material reflekterade vi över att lärarna kunde ha olika 

utgångspunkter när de resonerade kring den ideala undervisningen. Lärarna tycks relatera till 

olika typer av kunskap t.ex. då de resonerar om det matematiska språket i en kommunikativ 

undervisning och väljer därför att synliggöra det matematiska språket för eleverna och arbeta 

med språket i sig på lite olika sätt. Lärare A och B vill uppmärksamma den explicita 

matematiska kunskapen primärt, medan lärare C också vill komma åt den implicita 

matematiska kunskapen. Slutligen lärare D och E vill dessutom komma åt den tysta 

kunskapen och ser det kommunikativa arbetssättet som fokuserar på det matematiska språket 

som vägen dit. Särskilt framkom detta, som vi skall se, för lärare B. I första halvan av det här 

avsnittet tittar vi på vad lärarna i vår studie uppfattar som det ideala sättet att arbeta på i 

matematikundervisningen. Detta innefattar även hur de vill arbeta med kunskapstest. Efter 

detta redogör vi för och diskuterar deras ideala syn på lärares och elevers roller i 

matematikundervisningen. 

 

5.3.1 Arbetssätt 

Det fanns en ganska stor variation bland lärarna i vår studie i vilka arbetssätt de idealt vill 

använda sig av. Lärare D ser i det ideala fallet att man blandar så många olika arbetssätt som 

möjligt för att få variation i undervisningen och ägna sig åt flera olika sätt att kommunicera:  

 
Ja det kan ju innebära flera olika saker, dels kan det ju betyda att eleverna sinsemellan diskuterar hur man 
löser ett visst problem och det är ju då muntlig kommunikation mellan elever, sen kan det ju vara muntlig 
kommunikation mellan lärare och elev, att om eleverna inte klarar det själva att jag försöker formulera det 
på ett sådant sätt så att jag hjälper eleverna komma underfund med hur de gör utan att då helst hjälpa för 
mycket, utan att det fortfarande får tänka själva, det är ju en balansgång där hur mycket man skall säga. 
Och sen har vi skriftlig kommunikation, det vill säga att eleverna skall kunna läsa en instruktion och 
kunna tolka vad man skall göra (Lärare D). 

 
Lärare A vill jobba med laborativ matematik och i problemlösningssituationer använda sig av 

diskussioner i grupper, där problemet som diskuteras bör ha flera olika lösningar. 

Diskussionerna skall präglas av stor variation och användandet av öppna och autentiska 

frågor, såsom Dysthe förespråkar i enlighet med det sociokulturella perspektivet. A:s 

uppfattning är att även om det finns endast ett rätt svar, som för övrigt är ganska vanligt i 

matematiken, så är det inte svaret som är viktigast, utan vägen dit.  
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Även om lärare D förespråkar variation återkommer han dock hela tiden till 

diskussionens potential för att skapa förståelse, dels genom att eleven får uttrycka sin egen 

kunskap och därigenom få den befäst, dels att man berikar varandra i diskussionen. Lärare E 

instämmer i detta, men framhåller också ett par andra aspekter som en idealisk lektion 

kännetecknas av:  

 
Man pratar väl om vad man gör… och hur man tänker. Ja, det är att man kommunicerar och talar om vad 
man gör. Man använder det matematiska språket (Lärare E). 
 
Att man kan börja med ett rikt problem och så att alla kan jobba på sin nivå med samma problem. Sånt är 
ju kul! Det gäller att hitta sånt [problem] som passar… Att man pratar mer matematik helt enkelt, måste 
det ju vara. Annars blir det ju inte någon kommunikation (Lärare E). 
 

E ser alltså språket som centralt och att man arbetar med problem där man som elev får 

möjlighet att använda det matematiska språket. Lärare C ser förståelsen som central och vill 

använda mer kommunikation i matematikundervisningen för att uppnå denna förståelse. Detta 

innebär i C:s fall att räkna mindre: 

 
Jag förstår pedagogiken bakom drillövningar och räkna sida upp och sida ner men jag har varit med om så 
många elever under de här åren som inte förstår mer för att de räknar mer och då påstår jag att det är bättre 
att göra två uppgifter och förstå dem och prata om dem och diskutera dem (Lärare C). 

 
Lärare C ser fördelar med grupparbete då elevernas olika kompetenser berikar varandra i 

lärandet. Han uttrycker dock att det ideala arbetssättet är att få arbeta med den enskilda 

eleven: 

 
Det är världens guldläge att man har möjlighet att sitta tio minuter en kvart med en och samma elev utan 
att bli avbruten eller känna press att det är någon annan som pockar på och det känner jag, det är bra 
kvalitetstid (Lärare C). 

 
Lärare B menar däremot att han vill använda dialogen för att bygga upp elevernas 

kunskapsförråd. Han vill alltså arbeta som en kunskapsförmedlare, som genom ett dynamiskt 

och varierat förhållningssätt, med bibehållen kontroll över elevernas kunskaper och i dialog 

med eleverna, bygger upp elevernas kunskaper med hjälp av kunskapsbitar som sätts ihop till 

en helhet: 

 
… man bestämmer sig för att eleverna skall ha en viss kunskapsmängd, alltså man skall tillföra dem 
någonting.  Det går inte att specificera, det vet man först när man går in till klassrummet. Och sedan så 
börjar man där man höll på med sist, på elevernas nivå, och så utvecklar man det, bygger på deras gamla 
kunskapsförråd och helst kommunicerar man med eleverna på något sätt så att man inte står där och pratar 
med sig själv… (Lärare B). 

 

Lärare B framhåller alltså dialogen mellan lärare och elev som central för lärandet, men inte 

dialogen eleverna emellan. Lärare E menar att en bra kommunikation mellan både lärare och  
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elever och elever sinsemellan är grundläggande i undervisningen. Dock är E inte övertygad 

om att det är tillräckligt att ha en bra kommunikation där eleverna behärskar de 

grundläggande begreppen för att bedriva en undervisning med hög kvalitet: 

 
Learning study6 visar att det är inget som säger att elever lär sig bara för att de är aktiva (Lärare E). 
 

 
Vi tolkar lärarnas ideala arbetssätt enligt följande. Lärare B kan anses vilja arbeta som en 

pseudomediator som kontrollerar elevernas kunskaper men bidrar inte med tolkning av 

materialet. Detta resulterar i en ytlig och bristfällig kommunikation. Läraren har en makt över 

kommunikationen i klassrummet som i vårt fall läraren B vill utnyttja till fullo för 

kunskapsförmedling. Lärare E ser dialogen och språket som både kommunikationsmedel och 

bärare av kunskap. Även lärare C och D anser att dialogen har mycket att tillföra 

matematikundervisningen för att den ger nya perspektiv, öppnar upp och ger deltagarna 

möjlighet att angripa en fråga från flera håll.   

 

Muntliga kunskapstest i den ideala undervisningen  

Vid intervjuerna framkom det att samtliga lärare fann den muntliga kommunikationen som 

mycket effektiv för att synliggöra elevernas matematiska kunskaper. Detta kan förstås utifrån 

lärarnas resonemang kring det matematiska språkets komplexitet. Å ena sidan kan eleverna ha 

lärt sig metoder och känna igen typuppgifter. De kan använda matematiska symboler, utan att 

ha förståelse för vad de egentligen uttrycker. Å andra sidan kan de veta hur de skall angripa 

problem men inte uttrycka det med ett matematiskt symbolspråk. Lärare B anser att om man 

skall testa hela klasser är det svårt att skapa en likvärdig situation för muntliga test. Dessutom 

menar han att det tar oerhört lång tid. Dock anser både lärare B och lärare A att det är 

nödvändigt med muntliga kunskapstest när det uppstår oklarheter kring elevens kunskaper vid 

rättning av skriftliga kunskapstest samt vid oklarheter i betygsättning. Båda vill alltså vid 

behov använda sig av formella kunskapstest. 

 Lärare D menar att en viktig aspekt att ta hänsyn till är att eleverna har olika förmåga 

att uttrycka sina kunskaper muntligt och skriftligt och framhåller formella och informella 

kunskapstest. Han menar att de elever som inte är så duktiga på att redovisa sina kunskaper 

skriftligt måste få möjligheter att redovisa vad de kan muntligt: 

                                                 
6 Learning study är ett forskningsprojekt och det svenska svaret på den japanska modellen Lesson Study – men i Sverige står lärandet, inte 
lektionen, i fokus. Det speciella med Learning study är att lärarna själva står för grundforskningen: tanken är, något förenklat, att lärarna 
gemensamt i arbetslaget skall planera, genomföra (videofilmas) och utvärdera sin undervisning, för att eleverna skall kunna dra nytta av den 
kollektiva kunskap som finns där. Learning study omfattar tre lektioner enligt samma modell. Elevernas kunskaper testas både före och efter 
en lektion. Den kunskap som lärarna får på detta sätt utgör därefter grunden till en ny lektionsplanering inom exakt samma 
undervisningsområde. 
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Har man så pass mycket grupparbeten som jag oftast har, så märker man rätt tydligt vilka elever det är 
som är duktiga på den muntliga kommunikationen, men som inte har samma förutsättningar på den 
skriftliga (Lärare D). 

 
Lärare D uttrycker att en ideal undervisning måste utgå från kursplanens intentioner och han 

betonar att i kursplanen framgår det att eleven skall kunna redovisa sina kunskaper muntligt.  

 Lärare E undervisar elever i grundskolans senare år och genomför formella muntliga 

kunskapstest som en del av de nationella proven i matematik. Däremot menar E att de 

muntliga övningar som genomförs medför att hon får en bra uppfattning om elevernas 

kunskaper, vilket kan liknas vid informella kunskapstest. 

 Också lärare C vill använda sig av muntliga kunskapstest. Men han belyser de 

demokratiska aspekterna av undervisningen, vilket för honom innebär att eleverna har stort 

inflytande över huruvida muntliga kunskapstest används eller inte. Han framhåller att 

eleverna skall vara med i utformandet av undervisningen, även utformandet av kunskapstest. 

 

5.3.2 Lärares och elevers roller i en ideal undervisning 

Det är tydligt att flera av lärarna i vår studie idealt inte ser läraren som någon auktoritet, utan 

som en jämbördig diskussionspartner till eleverna, en vägledare eller ”coach” som skall få 

eleverna att enskilt och tillsammans söka och skapa kunskap. Man skulle kunna säga att de 

vill att läraren skall vara en mediator, en person som levandegör innehållet genom dialog i ett 

socialt sammanhang. 

Lärare A till exempel, vill idealt sett att eleverna jobbar tillsammans, dels i grupper och 

dels deltar i övergripande diskussioner i helklass. Läraren antar då följande vägledande roll: 

 
Sedan skall de ju kunna fråga läraren också för att det är inte alltid så att eleverna har full koll på vad det 
är de gör, så att då får väl läraren ingripa och förklara (Lärare A). 

 
Även lärare C och D ser sig som vägledare. C anser att en av hans viktigaste uppgifter är att 

skapa möten, det vill säga se till så att kommunikation uppstår. C ser idealt att det skall skapas 

möten med varje elev och tar gitarrundervisning som exempel. Där har man aldrig 

undervisning i stora grupper om 30 elever, men i matematik har man det, vilket inte skapar 

samma möjligheter till kommunikation. C tycker också det är viktigt att läraren har ett stort 

intresse för att kommunicera med eleverna: 

 
Mitt uppdrag som jag ser det är att förstå hur den individuella eleven tänker (Lärare C). 
 
…framförallt tycker jag det är väldigt roligt själv, det kanske också är en del. Jag tror inte att den kan 
uteslutas, för jag tror inte på det (Lärare C). 
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Lärare D ser ansvarsfördelningen som en viktig fråga vad gäller vilka roller läraren och 

eleven skall ha i undervisningen och kommunikationen. Han ser här en viktig uppgift för 

läraren: 

 
Det går aldrig att komma ifrån att det är läraren som vet målet så det här med att lasta över hela ansvaret 
på eleven, det tror jag inte riktigt på, att tro att eleven själv utan hjälp av lärare skall kunna sätta upp mål, 
[…] utan där har ju läraren tycker jag en väldigt viktig roll, den erfarenhet man förhoppningsvis har, att 
kunna delge eleven den och stötta eleven på så sätt (Lärare D). 

 
Lärare D ser möjligheterna till lärarens ständiga närvaro i det eleverna gör för att skapa 

kommunikation. Med rätt valda uppgifter kan läraren stimulera eleverna till att kommunicera 

matematik även utanför lektionstid. Men det gäller också, enligt lärare D, för läraren att gå 

varsamt fram i sin strävan att lära dem matematik: 

 
Det gäller att inte gå för långt så att man pådyvlar eleverna en tanke innan de själva ens har börjat fundera 
åt det hållet, utan mer försöka, om de har kört fast, försöka få dem själva att inse hur de skall ta sig förbi 
problemet (Lärare D). 

 
Lärare A diskuterar elevens ideala roll och menar att olika typer av gruppdiskussioner främjar 

kommunikationen och lärandet, men att detta samtidigt förutsätter att ”eleven är hungrig och 

vill lära sig en massa matematik och att de skall komma och fråga saker och ting” (Lärare A). 

Elevens roll blir alltså att själv skapa sin egen kunskap: 

 
De [eleverna] måste vara aktiva – annars lär de sig inte. […] Jag vill att de skall tänka, klura på, anstränga 
sig och inte bara ta efter vad någon annan säger, vad läraren säger. Om de bara lär sig mekaniskt då 
glömmer de och då lär de sig och då blir det inget resultat. […] Lyssna, reflektera, komma med andra 
grejer (Lärare E). 

 
Lärare E menar också att en av lärarens viktigaste uppgifter är att göra eleverna medvetna om 

det matematiska språket och ger flera exempel, bland annat följande:  

 
Jag brukar fråga: vad är en kvadrat? Aha, en fyrkant säger de då. Okay säger jag och så ritar jag en fyrkant 
på tavlan där alla sidor är olika långa. Jaha. Nä, men de skall vara raka. Ja, men de här är väl raka säger 
jag. Så jag tar dem precis på orden och jag märker att de inte har det matematiska språket (Lärare E). 

 
E lyfter på så sätt språkets avgörande betydelse för elevens begreppsbildning och utveckling, 

något som enligt vår mening passar väl in i det sociokulturella perspektivets syn på lärande. 

Även synen på eleven som aktiv i sitt eget kunskapsbildande i samspel med andra, som lärare 

A och E lyfter, tycker vi stämmer väl in i det sociokulturella perspektivets kunskapssyn. 

Lärare B är den som sticker ut och som istället för att vara en medaktör vill inta (och intar) 

rollen som en auktoritet, vilket stämmer bättre in på den s.k. behaviouristiska kunskapssynen 

där läraren är den som besitter kunskap som skall förmedlas till eleverna. 
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 Vi uppfattar att den asymmetri som finns i klassrummet mellan lärare och elev och 

skillnad i kunskap och erfarenhet är något som lärarna i vår studie vill utnyttja på ett positivt 

sätt i sin roll som vägledare. Om läraren lyssnar aktivt och använder slutsatser som eleverna 

erbjuder, kan lärarens asymmetri tillföras som en resurs, till elevernas ”närmaste 

utvecklingszon” och detta kan leda till att undervisningen präglas av ”dialogic qualities”. 

Detta stämmer ganska bra överens med lärare D, även om han konstaterar att detta också kan 

vara problematiskt. Det vill som sagt till att vara varsam och inte utnyttja sitt försprång till att 

tala om för eleven vad som är rätt eller fel. 

 

5.4 Lärarnas uppfattningar om den faktiska verkligheten 

Vi lämnar nu den ideala undervisningen och går över till att redogöra för och analysera hur 

lärarna i vår studie uppfattar att de faktiskt jobbar i verkligheten. Som i föregående avsnitt 

börjar vi med att titta på arbetssätten för att sedan gå in på lärarens och elevernas roller i 

matematikundervisningen. 

 

5.4.1 Arbetssätt 

Vi har identifierat katederundervisning, individualisering och dialog som de huvudsakliga 

arbetssätten som lärarna uppfattar att de använder sig av i den faktiska undervisningen. Varje 

arbetssätt får varsin rubrik nedan. Även kunskapstest har, som för den ideala undervisningen, 

i slutet fått en egen underrubrik. 

 

Katederundervisning 

Även om lärare A, som vi sett ovan, vill använda det sociokulturella synsättet på lärande, har 

hon svårt att omsätta tankebanorna i undervisningens praktiska genomförande. A använder sig 

av föreläsningsform som dominerande undervisningsform, följt av tyst räknande, vilket hon 

menar är den rådande matematikundervisningstraditionen på den skola där hon arbetar. Lärare 

B använder företrädelsevis en klassisk katederundervisning där undervisningen centreras 

kring läraren som kunskapsförmedlare. Han menar dock samtidigt att han anpassar sig till 

rådande omständigheter och får använda de resurser han har. Men B är också nöjd med det, 

han ser en ganska bra överensstämmelse mellan hur det ser ut i praktiken och hur han vill att 

det skall se ut. B anser att den undervisning som var rådande när han började undervisa, 

fungerar i princip lika bra idag: 

  
Jag tycker väl att när jag slutade undervisa så såg det ut ungefär som när jag började. Det finns någon 
form av matematikundervisning som står på sig genom tiden. Sedan har det kommit till lite moderna 
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hjälpmedel, man använder ju datorer, men om man skall syssla med matematikteori så använder man lite 
mer grundläggande och kanske praktisk matematik. I princip så tycker jag att det inte har ändrats (Lärare 
B). 

 

Samtliga lärare menar att de använder sig av föreläsningar i undervisningen, men de skiljer 

sig åt i hur stor utsträckning och i vilket syfte. Lärare C till exempel, anser sig behöva 

använda traditionell katederundervisning i viss utsträckning, eftersom den är tidseffektiv, 

medan lärare D gör det för att en varierad undervisning är hans ideal.  

 Att den gamla katederundervisningen fortfarande dominerar till viss del, är ganska 

självklart och naturligt för såväl lärare A som B. De övriga lärarna menar att i den 

traditionella undervisningen blir matematikens sociala karaktär osynlig.  Eleverna som enbart 

deltar i en traditionell katederundervisning uppfattar att det inte finns något utrymme för 

diskussion, utan matematikundervisningen kännetecknas av tystnad, imitation och 

memorering.  Vi kan alltså betrakta lärarna A och B som ett slags dialogiska 

kunskapsförmedlare som genom monologiska dialoger verkar som pseudomediatorer.  Lärare 

C och kanske ännu mer D, väljer däremot dialogic qualities framför kvantitet i såväl sin ideala 

som faktiska undervisning .  

 

Individualisering 

Lärare D uppfattar det som att det rent allmänt finns väldigt lite av alternativa former av 

kommunikation i undervisningen. Generellt sett, menar han, är föreläsningar fortfarande 

dominerande på gymnasiet och på grundskolan används mycket hastighetsindividualisering. 

Detta skapar begränsningar i variationen vad gäller kommunikationen. Lärare B uppfattar ett 

stort problem i denna idag så vanliga hastighetsindividualiseringen. Han menar att den gör att 

eleverna får väldigt lite övning i att kommunicera med annat än läroboken. Detta kan B se när 

han tagit emot elever från grundskolan på gymnasiet: 

 
Det problemet dök ju upp redan på 60-talet med den individualiserade matematikundervisningen, alltså 
där de skulle plöja genom ett visst stoff på egen hand och det fungerade ju inte och då tog man ju bort det. 
Jag tror att det har levt kvar lite grann på grundskolenivån att man var och en går fram i kursen, i det 
tempot som passar den och det är bra på sitt sätt, men man tappar nog kommunikationen tror jag. Detta 
gör att man får väldigt diffusa kunskaper. Man kan uppleva som att eleverna vet att den här typen av 
problem har jag stött på men jag vet inte hur man gör, kanske så här, eller så här, alltså säkerheten i 
kunskapen försvann nu under senare tid. Jag tolkar det som att man kommunicerade lite för lite med 
eleverna (Lärare B). 

 
Lärare D är medveten om att vissa typer av arbetsformer, som hastighetsindividualisering, 

medför att eleven lämnas vind för våg: 
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…de lärare som i princip till hundra procent låter eleverna jobba i egen takt utan någon som helst ledning 
annat än den som boken ger, man överlåter helt enkelt till boken att sköta den så kallade undervisningen 
(Lärare D). 

 

Lärare E menar att elever som lämnas ensamma att följa bokens exempel många gånger inte 

har större förståelse än att de härmar och känner igen typexempel och att de då får stora 

svårigheter när problem ser annorlunda ut. Lärarna är väl alltså väl medvetna om 

individualiseringens risker. Att eleverna jobbar på egen hand medför att de har svårt att utöka 

sitt kunnande i ”den närmaste utvecklingszonen”. Lärare C kan dock se en tillgång med 

individualiseringen också, nämligen att var och en får möjlighet att utvecklas i sin egen takt, 

utan att behöva känna press att hänga med i ett grupparbete eller en genomgång på tavlan. 

 

Dialog 

Dialogen som arbetsmetod är något som samtliga lärare i vår studie använder sig av, om än på 

lite olika sätt. Även om B i huvudsak ägnar sig åt katederundervisning, försöker han samtidigt 

också skapa dialog mellan sig och eleverna: 

 
När man tar sig fram i det här stoffet som man håller på med, att man ställer frågor hela tiden och får svar 
av eleverna, det är så jag menar (Lärare B). 

 
I samband med detta (katederundervisning) är lärare C dock rädd för att delar av klassen inte 

kan följa genomgångarna. Därför försöker C skapa möten med varje elev också, och anpassa 

undervisningen till den enskilde eleven. Lärare D försöker använda sig av en så varierad 

undervisning som möjligt, med mycket diskussioner både mellan elever och mellan lärare 

och elever. Även om dessa kan vara ganska tidskrävande, anser lärare D ändå att det befäster 

kunskaperna bättre än om undervisningen var i avsaknad av dem. 

Lärare E ger många konkreta exempel på hur hon försöker få eleverna uppmärksamma 

på sin egen kunskap och förståelse genom att kommunicera med dem, särskilt betonas det 

matematiska språket. E ger ett exempel på en diskussion i helklass: 

 
Nu håller vi på att prata om att förlänga [ett uttryck]. Ja, hur skall vi lösa det då. Ja, vi måste multiplicera 
säger de då, med hundra. Alltså har man ett decimaltal i nämnaren så kan man ju förlänga för att få bort 
decimaltalet. Ja, vi multiplicerar med hundra säger de. Jaha okay säger jag och så gör jag det och då blir 
det ju fel (Lärare E). 

 
För E är alltså språket viktigt för lärandet och genom att använda dialog tvingas man också 

använda språket. E framhåller även att eleverna skall arbeta tillsammans i grupp, för då 

synliggörs elevernas bristande kunskaper när de måste prata matematik: 
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Man märker ju att de är väldigt dåliga på att prata matematik. Det är ju därför att de ofta är vana att sitta 
och räkna i boken. Det är ju så och då får de ju inget språk, för vad de lär sig då – det är att härma. De lär 
sig exemplen i boken och så gör de likadant (Lärare E). 

 
E menar att redovisningar framme vid tavlan med gemensam diskussion kring lösningen är 

bra, men hävdar att det kräver att eleverna har ett matematiskt språk så att de kan redogöra för 

sina tankar. E anser att en del elever kan resonera kring en lösning med vardagsspråk, men att 

de inte kan redovisa det matematiskt. E menar att undervisningens konkreta gestalt därför 

måste utgå från elevernas förkunskaper, det innebär att det ibland kan vara mer lämpligt med 

en-till-en-undervisning. Här ser vi att, enligt lärare E, förutsätter vissa arbetsformer ett väl 

utvecklat matematiskt språk. 

 Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att en viss variation i arbetsformer och 

kommunikationssätt förekommer i undervisningen hos lärarna i denna studie. Flera av lärarna 

använder också olika arbetssätt i sin undervisning, främst föreläsning och dialog. Lärare B 

och D jobbar ganska nära sina ideal, medan A, C och E har svårare att implementera sin 

ideala undervisning. Några orsaker till detta kommer vi diskutera i avsnitt 6.5 nedan. 

 

Muntliga kunskapstest i praktiken 

Lärare D betonar att undervisningen måste utgå från kursplanens intentioner och han 

framhåller att i kursplanen anges att eleven skall kunna redovisa sina kunskaper muntligt.  

 Lärare D ser en progression vad gäller muntliga kunskapstest inom 

matematikundervisningen. Lärare C, D och E använder sig av muntliga prov. Lärare A och B 

använder sig av informella kunskapstester, för att få mer klarhet i elevens kunskaper. Lärare B 

säger: 

 
Jag har gjort det när det har varit oklarheter, eller de har hamnat i någon betygsgräns, där man har sett att 
här har de förmodligen tänkt rätt, men det är svårt att ge poäng på det utan att veta mer. Vi kan säga att vi 
kan prata mer om det så får de beskriva hur de tänker (Lärare B). 

 
Lärare C, D och E använder sig dessutom av flera olika former av informella som formella 

kunskapstest genom muntliga redovisningar, som gruppsamtal och redovisningar i grupper 

framme vid tavlan. De muntliga proven, menar D, är numera ett komplement till de skriftliga, 

som dock fortfarande ses som de viktigaste, inte minst av eleverna. Också C belyser att 

eleverna föredrar traditionella skriftliga prov, men lärare C tror att det har att göra med att det 

är lättare att gömma sig bakom skrivna redovisningar, vilka han hävder gör att eleven inte lika 

tydligt synliggör sina kunskaper och sin förståelse. 
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5.4.2 Lärares och elevers roller 

Vi kan bland lärarna i vår studie identifiera två huvudsakliga lärarroller som de själva 

uppfattar att de använder sig av i praktiken. Dels är det läraren som kunskapsförmedlare och 

dels är det läraren som vägledare. Lärare A uppfattar sin faktiska roll i undervisningen 

mycket som den gamla sortens ”korvstoppare”: 

 
Vi försöker väl hälla i dem kunskap nästan (Lärare A). 

 
Detta är något som lärare B instämmer i, samtidigt som han ser en annan dimension i sin roll 

som lärare, med mer plats för varierad kommunikation med eleverna: 

 
Jag ser mig som en kunskapsförmedlare, men i dialog med dem (Lärare B). 

 
Med läraren som kunskapsförmedlare, menar B, blir elevernas roll dock i huvudsak att suga 

åt sig den kunskap som läraren försöker förmedla, lyssna och svara på de frågor som läraren 

ställer. Lärare C, D och E jobbar mer som vägledare än vad A och B gör: 

 
Jag känner att det är viktigt att komma med de rätta frågorna; hur tänker du då och hur blir det då och blir 
det lika stort? Försöka vägleda dem helt enkelt, inte tala om hur de skall göra eller vad lösningen är eller 
exakt hur de skall tänka för det finns ju många lösningar på det (Lärare E). 

 
Detta har för lärare C också mer av en social dimension än för D och E: 

 
Ja, mitt jobb i kommunikationen är väl att skapa en välkomnande atmosfär och tydlighet vad som krävs 
och vad som behöver utvecklas. Och skapa förutsättningar för att det fungerar (Lärare C). 

 
Lärare C menar att detta också hänger ihop med ansvarsfrågan. Som pedagogisk ledare har 

man ansvar för att skapa förutsättningar för lärande, men för att det skall fungera måste även 

varje elev ta sitt ansvar, både för sitt eget lärande och för gruppens. Och då är det viktigt, 

menar C, att man kommunicerar med varandra och frågar kamrater eller läraren när det är 

något man inte förstår, men att man också vill vara delaktig i andras kunskapsbildande när 

man väl förstår.  

 Vi kan alltså konstatera att i verkligheten arbetar lärare A och B mycket som 

kunskapsförmedlare, även om B försöker få till någon form av dialog med eleverna också. 

Kanske kan vi se B som en pseudomediator, en person som genom sina frågor kontrollerar 

elevens kunskaper men bidrar inte med tolkning eller levandegörning av materialet. 

Kommunikationen riskerar då bli ytlig mellan lärare och elev och hamnar kanske i vad  som 

kan betecknas som monologisk dialog, där läraren är den som pratar och eleverna får fylla i 

luckorna i en genomgång genom att svara rätt eller fel. Lärare C, D och E ägnar sig enligt oss 

åt en undervisning som är mer i överensstämmelse med det sociokulturella perspektivets syn 



 50

på lärande: undervisningen ses som en social handling, där läraren inte ses som en auktoritet 

för kunskapsbildandet, utan mer som en vägledare och mediator som får alla att kommunicera 

med varandra och jobba tillsammans. 

 Som vi konstaterat tidigare jobbar både lärare B och D ganska nära sina ideal vad gäller 

arbetssättet, men det gäller även vilken roll de har som lärare. Lärare A, C och E har även vad 

gäller sin roll som lärare svårare att implementera sin ideala undervisning. Några faktorer som 

kan vara orsaken till detta skall vi diskutera i nästa avsnitt. 

 

5.5 Skillnad mellan praxis och ideal – olika ramfaktorer 

Mot bakgrund av tidigare studier, konstaterades inledningsvis att det finns en diskrepans 

mellan läro- och kursplaners intentioner vad gäller matematikundervisningen och hur den 

faktiskt genomförs i verkligheten. I vår studie har, som vi redogjort för ovan, också 

framkommit en skillnad mellan hur några av lärarna uppfattar att de vill arbeta idealt och hur 

de uppfattar att de faktiskt arbetar. Vi har identifierat ett antal ramfaktorer som lärarna i vår 

studie uppfattar som en begränsning (men ibland också som en tillgång) för vilka former av 

kommunikation som kan användas i matematikundervisningen. Nedan kommer vi att 

diskutera ett urval av dem, nämligen tiden, eleverna och gruppen, läroplaner och kursplaner, 

den fysiska miljön samt lärarens kompetens. 

 

5.5.1 Tiden 

Vid analysen framkom det att lärare A, C och E uppfattar tidsramarna som fundamentala för 

att bedriva en idealisk matematikundervisning. De menar att de kommunikativa aspekterna av 

matematikundervisningen kräver tid både för att utveckla undervisningen mer långsiktigt och 

att planera och förbereda respektive lektion: 

 
Det finns inte så mycket tid till utsvävningar. De [idéer som läggs fram i arbetslaget] faller ofta i god jord, 
om det inte tar så vansinnigt mycket tid. Vi har inte mycket tid till utvecklingsarbete tycker vi (Lärare A). 

 

A ser alltså tiden som en begränsande faktor för att genomföra sin ideala undervisning och 

även för att planera undervisningen. Att arbeta med alternativa kommunikationssätt skilda 

från den traditionella undervisningen ses då som en utsvävning som inte ryms inom 

tidsplanen. 

 Lärare A jobbar gärna med laborativa inslag, men menar att det är mycket tidskrävande 

att ta fram bra material och att arbeta med det. Om vi tolkar det rätt är kravet på 

tidseffektivitet för lärare A en bidragande anledning till att det sk.behavioristiska perspektivet 
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fortfarande dominerar hennes undervisning och det sociokulturella synsättet får bara färga 

undervisningen. Ett annat problem som lärare E upplever är att det kan vara mycket 

tidskrävande att finna bra uppgifter som passar hela gruppen, vilket gör att E ibland tvingas 

välja andra sätt att utforma undervisningen än vad hon anser vore det optimala.  

 Lärare D menar att tidsramar alltid är en nackdel, men det hindrar inte D från att bedriva 

en undervisning som ligger mycket nära hans ideal (som stämmer väl överens med det 

sociokulturella perspektivets syn på lärande). Lärare B upplever inte heller tiden som något 

större problem att ägna sig åt en undervisning nära hans ideal (som skiljer sig från det 

sociokulturella perspektivet). B och D är också de enda som inte ser tiden som en 

begränsande faktor för att utföra muntliga kunskapstest. 

 Enligt A, D och E ges det inte mycket tid till ämnesutveckling inom organisationen, 

något som de menar begränsar möjligheterna att utveckla undervisningen då läraren vanligtvis 

är enda matematikläraren i arbetslaget. Lärare C ser inte detta som ett problem, utan menar att 

vill man diskutera något med en annan matematiklärare finns alltid den möjligheten, även om 

det inte sker så ofta organiserat på hela skolan. 

 

5.5.2 Eleverna och gruppen 

Lärarna ser möjligheter och begränsningar i elevunderlaget och uttrycker motivation, 

förkunskaper och behov som viktiga faktorer hos individen såväl som hos gruppen. Lärare A 

ser bristen på motivation och kunskapshunger hos eleverna som den största begränsningen för 

kommunikationen och detta måste lösas med specialpedagogiska metoder. Också D ser 

motivationen hos eleverna som viktig för vilken konkret utformning undervisningen får. Är 

eleverna väldigt omotiverade, menar han, måste man som lärare ägna mycket energi åt att 

försöka motivera eleverna och detta begränsar den tid och energi som kan användas till att 

skapa olika former av kommunikativa situationer för inlärningen. 

Lärarna menar också att gruppstorleken och dess sammansättning är avgörande faktorer 

för vilka typer av kommunikation som undervisningen kan innefatta: 

 
Dels är det ju vilken grupp man har naturligtvis, storleken på gruppen och vad gruppen kan, spridningen i 
gruppen […] har man 30-35 elever som befinner sig på [väldigt skilda] nivåer kan det ju vara svårt att 
hitta uppgifter att diskutera gemensamt runt (Lärare D). 

 
Lärare C vill individualisera kommunikationen mellan lärare och elev, vilket han ser som den 

mest kvalitativa kommunikationsformen. För stora grupper försvårar därför möjligheterna till 

en bra kommunikation, enligt honom. Men det är då inte bara gruppens storlek som spelar 

roll, utan även C och E framhåller elevernas motivation som central för kommunikationen, 
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liksom elevernas förkunskaper och behov. För stora skillnader inom dessa områden kan lätt 

ställa till problem vid grupparbeten, enligt C, eftersom risken finns att det medför en ojämn 

aktivitet, där det är en som gör det mesta arbetet i gruppen utan kommunikation med övriga. 

Samtidigt som en heterogen grupp kunskapsmässigt skänker möjligheter för eleverna att 

genom social interaktion berika varandras lärande, kan heterogeniteten alltså medföra 

begränsningar för att kommunikation överhuvudtaget skall uppstå.  

 Samtliga lärare i vår studie uttrycker elevers förväntningar på 

matematikundervisningen som en faktor som påverkar kommunikationen i undervisningen. 

Uppfattningar om hur traditionell skolmatematik bedrivs utifrån ett elevperspektiv, särskilt 

vad gäller arbetssätt och kunskapstest, styr vilka kommunikationsformer som kan användas. 

Elever är vana vid att i huvudsak räkna i boken följt av skriftliga kunskapstest och ovana vid 

att jobba i grupparbeten med muntliga kunskapstest. Traditionell syn hos eleverna kan alltså 

göra det trögt att komma igång med nya former att kommunicera matematik. 

 Lärare E menar slutligen att elevgruppens sammansättning och lärarens inverkan på 

gruppen är viktig för att få en bra atmosfär som tillåter alla att komma till tals. Hon menar 

alltså, som vi tolkar det, att ett gott socialt klimat är en förutsättning för att social interaktion 

skall uppstå, eftersom det faktum att man som elev ingår i en social aktivitet påverkar hur man 

agerar. Att arbeta med till exempel grupparbete medför, som vi påpekat tidigare, många olika 

riskfaktorer. Ett väl fungerande grupparbete är som sagt avhängigt ett bra socialt klimat i 

klassen och förutsätter dessutom en aktiv kommunikation. Detta kan vara svårt att realisera i 

praktiken. Eleverna kan ha svårt att vara delaktiga, blir inaktiva och döljer sig bakom 

”självförsvar”. Här har läraren en viktig roll att spela för att få igång en väl fungerande 

kommunikation mellan gruppmedlemmarna. En möjlig lösning kan vara att få eleverna att 

fokusera mindre på resultatet och mer på processen.   

 

 
5.5.3 Läroplaner och kursplaner 

Lärare C ser ett stort stöd i läroplaner och kursplaner för att betona vikten av att använda 

kommunikation aktivt och på flera olika sätt i undervisningen. Lärare C tolkar in en positiv 

värdeladdning i läroplanens syn på kommunikation: 

 
Jag tycker att den ger mig styrka i att verkligen kommunicera, du skall kommunicera, du skall 
tillsammans med eleverna planera undervisningen, du skall tillsammans med eleverna utvärdera 
undervisningen och allt det här, och det klart då måste man ju också ge en respons tillbaks som lärare om 
jag nu ser mig som pedagogisk ledare i klassrummet, så ger den stöd i att jag skall göra det (Lärare C). 
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Lärare D menar att kursplanerna inte begränsar kommunikationen i undervisningen: 

 
Och skall man titta på den kursplan som gäller just nu för gymnasiet i alla fall så står det uttryckligen att 
de skall kunna kommunicera skriftligt och muntligt och både i grupp och individuellt, så det ingår liksom i 
variationen där (Lärare D). 

 
…om man jämför med hur den mesta matematikundervisningen ser ut idag så är kursplanerna definitivt 
ingen begränsning för att se matematik som ett kommunikativt ämne, snarare tvärtom (Lärare D). 

 
Lärare C och D ser alltså kursplanerna på gymnasiet som stöd för kommunikation i 

undervisningen. Lärare E, som undervisar i grundskolans senare år ser här snarare ett 

problem. Hennes undervisning utgår från uppnåendemålen, men menar att dessa inte 

framhåller kommunikationen. Däremot uttrycker E en klart sociokulturell strävan i 

undervisningen, men alltså utan att reflektera över att det framhålls i kursplanen. Lärare A, B 

och C ser dock ett problem i läroplanernas och kursplanernas motsägelsefullhet. De 

kommunikativa arbetssätt som dessa förespråkar är svåra att sammanföra med det omfattande 

innehåll de uttrycker att man skall hinna gå igenom. C tycker att den kommunikation som 

läroplaner och kursplaner förespråkar även motsägs av det nationella provet, som styr väldigt 

mycket innehållet i undervisningen (traditionellt innehåll) och därigenom vilka möjligheter 

man har att använda sig av olika kommunikationsformer:  

 
Man måste alltså använda tiden på bästa sätt, för att det är vissa moment som de ändå måste gå genom för 
att klara kursen (Lärare C). 

 
Därför är även de nationella proven en begränsande faktor, eftersom de innehållsmässigt styr 

vilka moment som skall gås igenom.  

 

5.5.4 Fysiska miljön 

Lärare C ser lokalerna som mycket viktiga för att kunna skapa alternativa kommunikationssätt 

i matematikundervisningen. För att kunna ha gruppdiskussioner måste man ha tillgång till 

många mindre rum. Detta är inte alldeles oproblematiskt på många äldre skolor där det kan 

vara svårt att flytta på väggarna. Även lärare D ser lokalerna som en begränsande faktor: 

 
…men idealet för de här gruppdiskussionerna är ju egentligen om man har en massa små rum att placera 
ut grupperna i, men det är ju en situation som förmodligen inte finns nånstans, för det kräver ju rätt 
mycket utrymme, skall man ha en klass på trettio elever som man skall dela in i grupper om tre fyra i varje 
då blir det en åtta tio grupper och helst skall man kanske inte ha mer än ett par tre grupper kvar i 
klassrummet och då går det åt rätt så mycket utrymmen att stoppa de andra i (Lärare D). 

 
Även om lärare B är öppen för ändringar i undervisningsmiljöns fysiska utformande, så är han 

skeptisk till att detta skulle främja kommunikationen: 

 



 54

Jag har provat några gånger under de här åren att möblera om och sitta på andra sätt. Men det visade sig 
att eleverna själva ville varje gång gå tillbaka till det gamla vanliga uppställningen av klassrummet. … De 
har alltså alltid velat sitta med ansiktet mot läraren och se vad som händer på tavlan (Lärare B). 

  

Detta tror vi dock kan ha att göra med B:s traditionella undervisningsmetoder centrerade kring 

vad som händer på tavlan. Skulle han gå ifrån dessa kanske eleverna också skulle vara mer 

villiga att pröva en annan möblering av klassrummet. Lärare B ser emellertid även andra 

problem med den fysiska undervisningsmiljön: ”Om du har en ljudmässigt problematisk miljö 

till exempel, då måste det alltså påverka kommunikationen på ett negativt sätt”. 

 

5.5.5 Lärarens kompetens 

Flera av lärarna uppfattar lärarens kompetens som en begränsning för kommunikationen. De 

belyser särskilt ämneskompetensen, den didaktiska kompetensen samt den sociala 

kompetensen.  

B poängterar att ämneskompetensen och den didaktiska kompetensen hos läraren är 

nödvändiga för att främja kommunikationen, vilket i sin tur leder till mer förståelse hos 

eleverna: 

 
Jag tror att det är väldigt viktigt att man kommunicerar och att läraren har sådana kunskaper, alltså läraren 
får inte ha smala kunskaper utan man har stora associationsytor, så att när eleverna frågar om något och 
du märker som lärare att nu behöver jag en bild av det på ett annat sätt än det som beskrevs så skall jag 
kunna alltså associera till någonting som eleverna förstår. Alltså jag vill ge en bild av vad man vill 
förmedla på ett sätt som är annorlunda men inte fel. Man får inte förenkla det så mycket så att det inte blir 
rätt. Därför tror jag att det är viktigt att läraren har breda kunskaper (Lärare B). 

 
Lärare D framhåller, likt B, ämneskompetensen som viktig, därför att det ökar lärarens 

möjlighet att knyta det eleven säger till ett relevant matematiskt innehåll och bejaka deras 

vilja att kommunicera matematik. Utan denna kompetens hade eleven kanske bara fått veta att 

hon eller han har fel, vilket kan inverka menligt på självförtroendet och viljan till fortsatt 

lärande genom att kommunicera matematik. Lärare A känner ibland en osäkerhet kring sin 

egen kompetens och lutar sig då gärna mot kollegor: 

 
…jag hoppas att en annan lärare kan förklara på ett annat sätt, och då får man mer tid också 
(Lärare A). 

 
Som vi lyft tidigare, är det enligt lärare C viktigt att läraren har intresse för och finner det 

lustfyllt att kommunicera för att kommunikation skall komma till stånd. Lärare C menar 

visserligen att det är mycket viktigt att läraren är ämneskompetent, men att det inte är enda 

förutsättningen för att skapa kommunikation med bra kvalitet. Minst lika viktigt är alltså den 

sociala aspekten, förmågan att kunna kommunicera och detta har att göra med hur man är som 
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person. Lärare C betonar alltså lärarens sociala kompetens som central för att främja 

kommunikationen i undervisningen. 

  

5.6 Sammanfattning av resultat och analys 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vår studie säga att de intervjuade lärarnas uppfattningar 

överlag överensstämmer med det sociokulturella perspektivets syn på kommunikationens och 

språkets betydelse för lärandet. Trots detta finns distinkta variationer dem emellan. T.ex. 

belyser de olika typer av matematisk kunskap som undervisningen bör skapa förutsättningar 

för eleven att uttrycka och utveckla.  

 Lärarna i vår studie uppfattar att kommunikationen har stor betydelse för lärandet. De 

uppfattar och använder sig av olika typer av kommunikation och är väl införstådda med 

kommunikationens mervärde för elevernas lärande och undervisningens utformning. Olika 

faktorer som tid, styrdokument, den fysiska miljön, elevers och lärares kompetens, det 

matematiska språket samt elevgruppen gör dock att lärarna inte alltid kan använda sig av 

kommunikation i undervisningen på önskvärt sätt. De flesta lärarna tillskriver den muntliga 

kommunikationen stort värde, eftersom den anses skapa förståelse för matematiken på ett 

djupare sätt än enbart den skriftliga. Dessutom framhåller lärarna att den muntliga 

kommunikationen medvetandegör och synliggör elevens matematiska kunskap och 

kompetens.  
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6 Diskussion 

I detta avslutande kapitel kommer vi inledningsvis att reflektera över vad det inneburit att 

vara tre författare. Därefter kommer vi att diskutera resultat och analys för studien och ge 

förslag till nya relevanta och intressanta forskningsfrågor som uppdagats under resans gång. 

Avslutningsvis kommer vi att diskutera våra forskningsmetodologiska överväganden. 

 Gilje och Grimen (1992), såväl som Kvale (1997), framhåller att inom all 

samhällsvetenskaplig forskning måste inbördes beroendeförhållanden beaktas. Det som skall 

tolkas, kontexten och delarna samt förförståelsen – alla är beroende av varandra. Detta blev 

påtagligt under studiens gång.  

 Det faktum att vi tre fått resonera oss fram till de mest lämpliga valen under hela 

arbetsprocessen, upplevde vi som en styrka, då många olika argument och perspektiv 

dryftades innan vi slutligen kom fram till beslut. Arbetsprocessen har stundtals varit 

tidskrävande men genomgående har vi upplevt att vi tre som helhet har medfört en 

synergieffekt för studien som vi inte hade räknat med från början. Denna reflektion gjorde vi i 

ett tidigt skede av studien och dess relevans har bara ökat med tiden – vi upplever att det 

sociokulturella perspektivets syn på kunskapsbildande har genomsyrat även vårt arbete. 

  De referenser som vi valt att belysa vårt fenomen med är självklart de vi funnit mest 

relevanta, men vi är införstådda med att de endast utgör en liten del av all möjlig litteratur. 

Dessutom hade annat innehåll kunnat bidra med intressanta aspekter som nu inte har belysts, 

något som kan leda till ett annat resultat och en annan analys. T.ex. kan det förmodas att det 

finns fler referenser som belyser tidsaspekten. En aspekt som samtliga lärare framhöll som 

relevant att ta hänsyn till, var tiden, men där saknade vi en begreppsvärld att relatera 

resonemangen till. Även resonemang kring den fysiska miljön eller en fördjupning kring 

elevernas förkunskaper skulle kunna bidra med intressanta och relevanta bidrag.  

 Vad har då denna studie tillfört? Ett bidrag är att det är en, så vitt vi vet, ny studie. 

Inledningsvis tog vi upp att vi inte funnit någon tidigare studie som har fokuserat lärares 

uppfattningar kring kommunikation i matematikundervisningen. Med detta som bakgrund 

anser vi att vår studie bidragit med några intressanta infallsvinklar av kommunikationens 

möjligheter och begränsningar i matematikundervisningen, något som kan bidra till 

diskussionen om diskrepansen mellan styrdokumentens intentioner och 

matematikundervisningen.  

 Vi har upptäckt flera forskningsresultat som kan kopplas till lärarens didaktiska, 

respektive sociala kompetens. Flera av dessa resultat betonar vikten av att vara lyhörd för vad 
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eleverna utrycker, att känna till elevernas förkunskaper för att kunna prata samma språk, att 

förstå och hjälpa eleven att tydliggöra sina tankar och att se elevernas kommunikation som 

uttryck för tankar i utveckling. Utifrån studiens resultat, menar vi, är det mycket viktigt att 

såväl läraren som eleven besitta en stor social förmåga för att kunna delta i sociala praktiker. 

 När det gäller vårt analysförfarande anser vi att vårt empiriska material med fem 

intervjuade lärare innebar att vi fångade ett brett spektra av intressanta uppfattningar. Men 

med samma bakgrund kunde även ett mindre antal lärare intervjuats för att besvara syftet 

mera djupgående. Vi har gjort många intressanta reflektioner. Till exempel utmärkte sig lärare 

B och D genom att ligga väldigt nära sitt ideal i sin faktiska undervisning, men har samtidigt 

olika tankar kring kommunikation i sin undervisning. Varför? Finns det olika sätt att tolka 

kursplanerna på och i så fall vilka?  

 Vi kunde inte se några tydliga samband mellan kön eller grundskola respektive 

gymnasieskola. Däremot visar vår studie att lång erfarenhet tycks ha en viss påverkan. De 

matematiklärare med lång erfarenhet av yrket uppvisar en påtagligt hög medvetenhet kring sin 

roll och sin undervisning, en trygghet. Vad beror det på? Vi frågar oss om detta kanske kan ha 

kopplingar till deras utbildning, vilken läroplan som var rådande när dessa lärare en gång 

själva utbildade sig till lärare eller vilken fortbildning de haft under sin yrkesverksamhet eller 

något helt annat.  

 Varför var det endast läraren som hade samhällsvetenskapligt ämne som andra 

undervisningsämne som poängterade de demokratiska aspekterna av undervisningen? Varför 

var det endast läraren som undervisade enbart i matematik som hade de mest utvecklade 

kommunikativa matematikundervisningen? Hur påverkar andra undervisningsämnen 

matematikundervisningens sociokulturella prägel? 

 De faktorer som ”våra” lärare uppfattade påverkade möjligheterna till en undervisning 

karaktäriserad av ett sociokulturellt perspektiv skulle också vara intressanta att beforska 

vidare. Inte heller har vi stött på någon forskning som undersökte lärarens ämneskompetens. 

Det finns många intressanta och relevanta områden att beforska i framtida studier! 

  Under intervjuerna och analysen insåg vi, vilket vi befarat, att lärarna stundtals hade 

svårt att särhålla ideal från praxis. Vi hade diskuterat att innan intervjuerna överlämna 

intervjufrågorna till lärarna för att de skulle ha möjlighet att noggrant tänka igenom sina 

ställningstaganden. Dock valde vi bort det, då vi ansåg att det fanns en risk att lärarna skulle 

rabbla innehåll från styrdokumenten, utan att delge oss sina egna reflektioner, vilket skulle 

vara helt irrelevant för studien.  
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 Visst inser vi att vårt syfte hade kunnat uppfyllas på andra sätt, så som 

enkätundersökning, observationer eller en kombination av de båda metoderna. Inför denna 

studie har vi granskat olika ansatser och metoder, i synnerhet intervjun som forskningsmetod, 

i fem avhandlingar och relaterat till vetenskapsteori såväl som vetenskapsfilosofi. Vi har 

också diskuterat tillförlitlighet, giltighet och etiska överväganden, begrepp som återkommer i 

alla delar av forskningsprocessen. Det vi framför allt har reflekterat över är hur oerhört 

komplex forskningsprocessen är och hur många frågor det är att ta ställning till under resans 

gång. Vi har också reflekterat kring den kritik som framförts mot intervju som 

forskningsmetod. En del kritiker hävdar, enligt Kvale (1997), att den kvalitativa intervjun som 

forskningsmetod inte är vetenskaplig och trovärdig, bland annat därför att den inte skapar 

någon objektiv kunskap. Kvale avfärdar denna kritik på ett elegant sätt. Han menar att 

intervjun ”låter objektet tala” och därför speglar ”naturen hos det objekt som undersöks” 

(Kvale 1997, s 268). Med denna tolkning av objektivitet menar han att intervjun som 

forskningsmetod mycket väl är både vetenskaplig och trovärdig och snarast har en 

framskjuten roll som instrument för att erhålla objektiv kunskap. 

  Som vi skrivit i vårt metodavsnitt så har vi genomfört intervjuerna en-till-en och därmed 

förbättrade vi – förmodligen – situationen för respektive intervjuad lärare då ett mera 

jämbördigt numerärt förhållande tillämpades än om vi hade valt tre-till-en. En annan modell 

för genomförandet hade kunnat ge ett annat resultat, men det är som sagt en naturlig 

konsekvens i kvalitativa studier. 

 Studien har varit mycket lärorik och har bland annat medfört att vi som författare och 

blivande lärare anser oss ha nått en djupare insikt kring kommunikation i 

matematikundervisningen. Vi avslutar denna studie med att konstatera att ”resan” vi gjort nu 

inte är avslutad, utan påbörjad. Som ’resenärer’ fortsätter vi att erövra kunskap och utvecklas 

även i våra kommande yrkesliv. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Tack för att Du vill medverka i vår studie som är en viktig del av vårt examensarbete! 
 

Nedan följer lite information som Du ombeds ta del av innan intervjun. 

 

Vi följer Vetenskapsrådets etiska regler i vår undersökning. Dessa, samt ytterligare etiska 

regler vi håller oss till, innebär följande för Dig: 

 

• Ditt deltagande i vår studie är helt frivilligt. 

• Du har rätt att avbryta din medverkan när Du vill. 

• Den information Du lämnar kommer endast att användas i denna studie och kommer 

därefter att förstöras. 

• Det Du säger under intervjun kommer spelas in på band och sedan skrivas ut av 

intervjuaren. Detta innebär ett visst mått av tolkningar. Vi som författare av c-

uppsatsen kommer sedan göra ytterligare tolkningar av det Du sagt. 

• Utdrag ur den information Du lämnar kan komma att publiceras i vår c-uppsats. 

• Du kommer, om Du vill, få ta del av det utskrivna material som blir resultatet av 

intervjun, för att kommentera innehållet innan det publiceras. C-uppsatsen beräknas 

vara klar för tryckning senast februari 2008. 

• Vi garanterar Din anonymitet i alla avseenden, liksom anonymiteten på eventuella 

personer Du refererar till under intervjun. 

 

Intervjun kommer behandla följande teman kring matematik och kommunikation: 

 

• Kommunikation i matematikundervisningen 

• Det matematiska språket 

• Lärares och elevers roller i kommunikation av matematik 

• Arbetsformer i matematikundervisningen 
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Intervjufrågorna kan dock komma att bli mer specifikt ställda. Vad vi är ute efter är dina egna 

personliga uppfattningar, så känn dig fri att berätta precis det du känner för. 

 
 
 
Har Du några frågor, kontakta oss gärna på telefon eller med e-post: 
 
Martin  telefonnummer e-postadress 

Andreas  telefonnummer e-postadress 

Ulrika  telefonnummer e-postadress 

 

 
Vänliga hälsningar 
 
Martin Jansson, Andreas Josefsson och Ulrika Persson 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Syftet med uppsatsen 

Vi vill belysa hur matematiklärare uppfattar kommunikation som en del av 

matematikundervisningen. 

 

Beskriva områdena för läraren och dela ut dispositionen. 

 

Korta frågor som beskriver dig som lärare 

Hur många år har du jobbat som lärare i matematik? 

Vilka ämnen undervisar du i? 

Vilka ämnen har du utbildning för att undervisa i?  

Vilka läroplaner var aktuella när du utbildade dig till lärare? 

 

Din uppfattning om den ideala undervisningen  

Berätta om en idealisk matematiklektion. 

Vad innebär kommunikation i matematikundervisningen för dig? 

Fördelar och nackdelar med olika arbetssätt. 

Hur uppfattar du kommunikationens betydelse för lärandet? 

Hur ser du på lärarens och elevens (elevernas) roller vad gäller elevens lärande? 

Vill du beskriva hur det uttrycks i kommunikationen mellan lärare-elev, elev-

elev? 

 

Den faktiska verkligheten – din uppfattning om hur det faktiskt ser ut i skolan 

Vad är det som styr möjligheterna till kommunikation i matematikundervisningen? 

 På vilket sätt? 

  

Språkanvändningen  i matematikundervisningen 

Hur jobbar du med språket i din undervisning?  

 (vardagsspråk - korrekt, konkret – abstrakt)  

Hur kan man enligt dig skapa förståelse för symbolernas innebörd? 

Använder du muntliga kunskapstest? Hur ser de i så fall ut? 

 

Är det något som du avslutningsvis vill ta upp?  




