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Syftet med vårt arbete var att få en fördjupad förståelse av hur några lärare anser att de arbetar 

med kommunikation i sin matematikundervisning. För att uppfylla syftet har vi genomfört 

tolv semi-strukturerade intervjuer inom ramen för en kvalitativ ansats. Vi har därefter 

analyserat intervjuerna och sorterat in det vi har funnit under tio olika teman. Vi har också 

betraktat beskrivningarna av den kommunikativa undervisningskulturen i lärarnas klassrum 

utifrån Hufferd-Ackles (2004) verktyg för analys. Vi har urskilt olika kommunikativa synsätt 

bland lärarna i studien, det mer lärarcentrerade och det mer elevcentrerade. Vi menar att 

synsätten påverkar kommunikationens roll i deras undervisning och i vilken omfattning den 

kommunikativa aktiviteten sker mellan och styrs av eleverna. Resultaten visar oss att 

klassrumsklimatet och tillgång till tid är faktorer som påverkar lärarnas undervisning. Vidare 

redogör vi för hur lärarna stimulerar eleverna till matematisk kommunikation genom att visa 

på betydelsen av språket, såväl det vardagliga som det matematiska, genom att verka för alla 

elevers delaktighet samt genom aktiviteter som stimulerar till kommunikation. Det finns en 

variation i lärarnas olika redogörelser. Efter analys med Hufferd-Ackles (2004) verktyg ser vi 

att lärarna med ett mer elevcentrerat kommunikativt synsätt allmänt hamnar högre på deras 

skala, som mäter samtalskulturens effektivitet, än de med ett lärarcentrerat kommunikativt 

synsätt. En viktig slutsats är att lärarna uttrycker ett behov av kollegiala samtal och 

samarbeten. 
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1  INLEDNING OCH DISPOSITION 

1.1  Inledning 

Sveriges låga PISA-resultat med avseende på matematik visar att eleverna visserligen besitter 

fakta- och procedurkunskaper men att det finns allvarliga brister angående andra förmågor, 

såsom förmågan att kommunicera, tänka kritiskt och lösa problem (Jacobsson, 2013). 

     I och med den nya läroplanen som kom 2011 (Skolverket, 2011a och 2011b) betonas 

vikten av kommunikation och resonemang ännu mer än i tidigare läroplaner. Detta är något 

som medför att lärare måste reflektera kring kommunikationens roll i matematik-

undervisningen i större omfattning. 

     Aktuell forskning inom matematiklärande betonar vikten av att eleverna får utveckla de 

kommunikativa förmågorna. För att skapa en kommunikativ lärmiljö som möter alla elevers 

behov krävs en flexibilitet från lärarens sida samt en undervisning som medför att eleverna får 

samarbeta och kommunicera kring rimliga och meningsskapande matematiska problem 

(Boaler, 2011; Björklund Boistrup, 2013; Moscardini, 2010; Samuelsson & Lawrot, 2009). 

När eleverna får lösa komplexa problem, formulera sina tankar och utbyta idéer med varandra 

fördjupas förståelsen och självkänslan stärks. Samarbetslärande (Backlund & Brandell, 2013) 

är en av benämningarna på ett elevcentrerat kommunikativt arbetssätt. Där lär sig eleverna 

 bl a att samarbeta, lyssna och argumentera på ett konstruktivt vis. Arbetssättet leder till en 

positiv utveckling, såväl socialt, kognitivt som metakognitivt. Läraren är den viktigaste 

resursen och faktorn för framgång (Choppin, 2007; Hagland et al, 2005; Martin et al, 2006). 

Läraren står t ex för strukturen, uppmuntran till eleverna samt ansvarar för ett tryggt 

klassrumsklimat. 

     Vi som har skrivit den här uppsatsen har många års erfarenhet av att undervisa elever i 

matematik och svenska. Som framtida speciallärare i matematik vill vi verka för en inklu-

derande undervisning där alla elever gynnas och är delaktiga. Vi ser att det finns ett behov av 

att utveckla matematikundervisningen med avseende på kommunikativ förmåga. Detta dels 

med tanke på vad Sveriges låga PISA-resultat i matematik visar och dels eftersom vi ser det 

behovet i våra verksamheter. Därför är vi intresserade av att få en fördjupad förståelse av hur 

matematiklärare beskriver att de arbetar med kommunikation i praktiken. 

     Arbetsfördelningen under hela processen som har lett till denna uppsats har i stora drag sett 

ut så att vi har arbetat gemensamt. Det arbete som har skett enskilt har handlat om genom-

förandet av intervjuerna samt nedtecknandet av dem men analysen av dem har skett 

gemensamt. All text i uppsatsen är en produkt av gemensam och upprepad diskussion.  
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1.2  Disposition 

Efter denna inledning har vi valt att presentera bakgrunden. Den börjar med en genomgång av 

styrdokumenten för att fortsätta med en presentation av centrala begrepp och en översikt av 

forskningsfältets redogörelse med avseende på kommunikation i matematikundervisning. 

Vidare beskriver vi den teoretiska referensram som har färgat oss i det följande arbetet. Vi 

avslutar bakgrunden med att återge de huvudsakliga dragen i Hufferd-Ackles, Fusons & 

Sherins (2004) verktyg för analys av kommuniktion i klassrummet. 

     Därefter presenterar vi vårt syfte med tillhörande frågeställningar och går vidare till att 

beskriva vår metod, där vi redogör för forskningsansats, datainsamling, urval och 

genomförande samt överväganden kring etik och tillförlitlighet. Detta följs av en skildring av 

resultaten. 

     Arbetet avslutas med diskussion kring såväl metod som resultat som specialpedagogisk 

relevans. Vi avrundar med att reflektera över behov av fortsatt forskning samt våra egna 

tankar kring arbetet i sin helhet. 

    

2  BAKGRUND 

2.1  Styrdokumenten 

Här kommer vi att redovisa det i styrdokumenten, såväl grundskolans som gymnasieskolans, 

som handlar om kommunikation i matematikämnet. 

     Skolverket (2011a) skriver i grundskolans kursplan för ämnet matematik att syftet vad 

gäller kommunikativ förmåga är att: ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 

förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom 

undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycks-

former och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och 

matematiska sammanhang.” Där står vidare att: ”Undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och 

värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.”         

     Vad gäller gymnasiet skriver Skolverket (2011b) om matematikämnets syfte med avseende 

på kommunikation att undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmågan att ”följa, 

föra och bedöma matematiska resonemang” samt att ”kommunicera matematiska tankegångar 

muntligt, skriftligt och i handling”. Eleverna ska få en undervisning där de ”ges möjlighet att 

utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande”, möter ”varierade 

arbetsformer och arbetssätt, där undersökande aktiviteter utgör en del” och får ”möjlighet att 

kommunicera med olika uttrycksformer”. De ska vidare få ”erfarenhet av matematikens logik, 
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generaliserbarhet, kreativa kvaliteter och mångfacetterade karaktär” och ”undervisningen ska 

stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang samt ge 

utrymme åt problemlösning som både mål och medel”. 

 

2.2  Forskningsfältet 

I det följande redovisas det som forskningsfältet skriver om kommunikation i klassrummet, i 

första hand med fokus på matematikundervisning men även i viss mån med avseende på 

undervisning generellt. Vi har valt att koncentrera oss på forskning som handlar om lärares 

olika synsätt kopplade till undervisningssätt och interaktioner, klassrumsklimatets inverkan på 

samt lärarens och elevens olika roller i en kommunikativ lärmiljö. Vi inleder redovisningen 

med att presentera vår förståelse av några i sammanhanget centrala begrepp. 

 

2.2.1  Centrala begrepp 

Det finns tre begrepp som är centrala i forskning om kommunikation i matematikunder-

visningen och som vi därför vill förtydliga vår förståelse av. Nedan följer våra definitioner av 

dessa begrepp.  

 

Matematiskt lärande: Vi menar att matematiskt lärande handlar om en utveckling som leder 

till bestående matematiska förmågor och kompetenser. Vi tar stöd av Vygotskys (1978) tanke 

om att lärande först uppstår genom social interaktion och därefter befästs inne i den enskilda 

människan. 

 

Matematisk interaktion: Matematisk interaktion förstår vi som ett samspel mellan människor, 

två eller flera, i en matematisk situation. Människorna påverkar varandra inbördes när de 

samarbetar kring matematiken och de har ett gemensamt mål. Kunskap och lärande växer 

fram genom detta samspel med andra (Säljö, 2010; Vygotsky, 1978). Den matematiska 

interaktion som är central här är den som sker genom kommunikation. 

 

Matematisk kommunikation: Med matematisk kommunikation menar vi ett utbyte av 

meddelanden såsom information eller synpunkter. För att det ska vara ett utbyte måste det 

vara minst två personer inblandade, varav minst en måste vara förmedlare och minst en vara 

mottagare. Kommunikation kan ske muntligt, skriftligt eller icke-verbalt (Skolverket, 2011b). 

Deltagarna är båda, eller alla, införstådda i samma matematiska situation. I denna uppsats har 

vi vårt största fokus på muntlig kommunikation där de inblandade arbetar mot ett gemensamt 
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matematiskt mål. Målet kan dock t ex vara att kommunicera muntligt kring skriftlig 

kommunikation. 

 

2.2.2 Forskning om kommunikation i klassrummet 

Olika synsätt kopplade till undervisningssätt och interaktioner  

Med lärarcentrerad undervisning avses en undervisning där läraren lägger ett stort ansvar på 

sig själv att vara den som förmedlar sina kunskaper och visar hur eleverna kan lösa problem, 

varefter eleverna sedan mestadels arbetar enskilt med att göra uppgifter (Boaler, 2011; 

Forsmark, 2009; Löwing, 2004; Riesbeck, 2008; Sfard, 2001). Eleverna ser främst läraren och 

inte varandra som resurser eftersom läraren är den som styr kommunikationen och fördelar 

ordet.  

     Det finns anledning att kritiskt reflektera över matematikböckers innehåll (Johansson, 

2011; Lester & Lambdin, 2007; Lerman, 2007). Detta eftersom matematikböckers 

presentation av det matematiska innehållet innehåller symbolmättade beskrivningar och 

kopplingen till verklighetens problemlösning och vardagens realitet är liten. Uppgifterna 

betonar ofta proceduranvändning och motverkar kreativt och självständigt tänkande. Detta 

kan försätta eleverna i svårigheter. 

     Boaler (2011) betonar att de som har ett lärarcentrerat undervisningssätt kan engagera 

eleverna till diskussion genom att ställa bra frågor och ge dem möjligheten att lösa problem på 

ett mer verklighetstroget sätt.  

 

Det kommunikativa undervisningssätt, som har samtliga elevers aktivitet och förståelse i 

centrum, förs fram som någonting framgångsrikt inom forskning (Backlund & Brandell, 2011; 

Björklund Boistrup, 2013; Francisco, 2013; Samuelsson & Lawrot, 2009; Smith, Hillen & 

Catania, 2007). Argumenten för ett elevcentrerat kommunikativt undervisningssätt handlar 

om att förståelse växer fram genom språket och interaktion, att realistisk problemlösning 

kräver reflekterande kommunikation, att det sociala samspelet liksom den individuella 

självkänslan stärks samt att elevernas eget ansvarstagande och makten över det egna lärandet 

ökar. Eleverna lär sig att bli mer flexibla och utvecklar en bredd av matematiska kompetenser 

som inbegriper utforskande, argumentation, resonemang och bevisföring, kommunikation, 

reflektion, validering, generalisering, utvärdering samt hantering av den matematiska 

begreppsvärlden och de matematiska uttryckssätten. Vartefter deras förståelse fördjupas och 

de når nya och mer sofistikerade sätt att resonera blir meningen med matematik klar för dem. 

Samtalets höga värde betonas eftersom det är en naturlig del av matematiken att eleverna får 
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bidra med idéer, lyssna på andra, förklara och pröva sina resonemang. Detta arbetssätt bidrar 

till att elevernas erfarenheter av, deras kunskap om och förståelse för demokratiska värden, 

samhällsliv och kultur ökar (Ahlberg, 2001; Hagland et al, 2005; Samuelsson & Lawrot, 

2009). Att sätta kommunikationen som det centrala i matematiklärandet kommer enligt Sfard 

(2001) inte bara att förändra hur vi bedriver undervisning utan också hur vi tänker kring 

lärande. Hon argumenterar för att kommunikation är likvärdigt med tänkande, att kunskap 

erhålls genom kommunikation. 

     Elever kan lära sig tillsammans genom ett elevcentrerat kommunikativt arbetssätt på olika 

vis (Williams et al, 2000). En form är peer tutoring där eleverna arbetar i par och där den som 

kan mer lär en kamrat som kan mindre. Förespråkare för peer tutoring menar att metoden 

fungerar oavsett utbildningsnivå och att den inte bara gynnar den som kan mindre utan även 

den som kan mer eftersom kommunikationen fördjupar kunskapen hos båda, förbättrar 

attityden till ämnet och höjer resultaten (Barnard, 2002; Curran et al, 2013; Leung, 2014; 

Topping et al, 2011). 

     En annan form är samarbetslärande, att eleverna arbetar tillsammans med problemlösning i 

heterogena grupper på ett strukturerat vis. Förespråkare menar att diskussioner vid problem-

lösning är det mest effektiva sättet att öka kunskapen och förståelsen hos eleverna, såväl 

kollektivt som individuellt (Ahlberg, 2011; Francisco, 2013; Ingestad, 2009; Martin et al, 

2006; Stein, 2007). De visar på hur eleverna använder den mångfald av inneboende resurser 

som gruppens deltagare besitter tillsammans, att de oavsett tidigare kunskaper får känna att de 

har något värdefullt att bidra med och hur deras förståelse såväl som deras kompetens att 

resonera matematiskt stärks. De menar vidare att samarbete med andra är det naturliga sättet 

att gripa sig an problem, eftersom det är så problemlösning sker i verkligheten. 

     Ett bra problem är öppet till sin karaktär, mångskiftande, realistiskt eller på annat sätt 

meningsskapande och det ska väcka en nyfikenhet hos eleverna (Backlund & Brandell, 2011; 

Boaler, 2011; Hodgen & William, 2011; Smith & Stein, 2014; Wachira et al, 2013). 

Problemet måste därför innebära en utmaning för alla elever. Det ska innehålla något som 

ännu inte är utforskat för eleverna, ska gå att lösa på flera olika sätt och nivåer och eleverna 

ska kunna inta olika perspektiv (Bell et al, 2007; Boaler, 2011; Clarke, 2007; McIntosh, 2007; 

Quebec Fuentes, 2013). Problemet ska alltså skapa ett behov av samarbete, en interaktion som 

eleverna själva driver. 

     Värt att beakta är att interaktionen mellan elever gynnas av att det finns en balans mellan 

individuellt och kollektivt arbete (Francisco, 2013; Martin et al, 2006; Sfard, 2001). Att låta 
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eleverna få tänka individuellt och utveckla egna idéer innan de presenterar dem för andra 

stärker kommunikationen och framgångarna. 

 

Klassrumsklimatet i en kommunikativ lärmiljö 

En förutsättning för en kommunikativ lärmiljö är att klassrumsklimatet är tillåtande 

(Björklund Boistrup, 2013; Dekker & Elshout- Mohr, 2004; Riesbeck, 2008; Stein, 2007; 

Wachira et al, 2013). Flexibilitet, öppenhet och respekt för varandra ska vara fundamentet. 

Läraren ansvarar för att odla ett sådant klimat där eleverna lär sig att lyssna på varandra samt 

genomföra diskussioner där de respekterar varandras åsikter och ser dem som värda att 

beakta. Läraren ska också visa att fel och misstag erbjuder tillfällen att reflektera och lära. 

     Samarbete gynnar klassrumsklimatet och det sociala i en klass (Backlund & Brandell, 

2011; Choppin, 2007; Ernest, 2007; Hufferd-Ackles et al, 2004; Samuelsson & Lawrot, 

2009). Klimatet blir mer tryggt då eleverna kommunicerar i stor utsträckning och upplever sig 

själva och varandra som resurser och källor till kunskap. De får se att alla har styrkor, lär sig 

att respektera varandra och att ha ett öppet sinnelag. Alla elever kan oavsett tidigare kunskap-

er få erfara att de kan medverka vid diskussioner vilket stärker känslan av delaktighet och att 

deras bidrag är av vikt. Med den ökade kommunikationen får eleverna ta ett större ansvar i det 

att de tar egna och självständiga initiativ och blir aktiva och kreativa medskapare av sin egen 

kunskap, något som också medför att de får ett större inflytande över undervisningens inne-

håll och form (Choppin, 2007; Forsmark, 2009; Lerman, 2007; Quebec Fuentes, 2013; Weber 

et al, 2008). Detta resulterar i sin tur i att deras intresse för och attityd till matematikämnet 

förbättras. Allt eftersom tillfällena då en elev får lyckas inför andra blir fler, utvecklas en 

identitet som matematisk tänkare, något som stärker självkänslan och välmåendet i matema-

tiska situationer (Boaler, 2011; Forsmark, 2009; McIntosh, 2007; Samuelsson & Lawrot, 

2009; Smith, Hillen & Catania, 2007). 

 

Lärarens betydelse vid arbete med kommunikation 

Även om elevernas egen kommunikation är i fokus är lärarens roll central. Lärarens före-

ställning om matematik styr hur målen tolkas (Bergqvist et al, 2010). Läraren bör därför ha 

och förmedla en positiv syn på ämnet, verka för ett tillåtande klassrumsklimat och ha fokus på 

process och förståelse (Björklund Boistrup, 2013; Hagland et al, 2005; Smith & Stein, 2014; 

Weber et al, 2008). 

     Läraren ska se till att det finns ett mål med elevernas uppgifter (Ahlberg, 2001; Boaler, 

2011; Moscardini, 2010; Smith & Hillen & Catania, 2007). Det innebär att de bör knyta an till 
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elevernas värld; deras vardag, erfarenheter, kultur eller deras förnuft. De bör vidare kunna 

leda till att olika begrepp, procedurer, strategier och matematiska områden kan länkas 

samman vilket leder till nya centrala kunskaper.      

     Läraren är den som står för den yttre strukturen, driver arbetet framåt i lämplig takt, ställer 

bra stödjande frågor och leder de efterföljande genomgångarna där olika elevlösningar och 

slutsatser lyfts fram (Choppin, 2007; Martin et al, 2006; Smith, Hillen & Catania, 2007; Smith 

& Stein, 2014; Wachira et al, 2013). Läraren ska både kunna vara kommunikativt aktiv och 

kunna ta ett steg tillbaka för att inte hämma elevernas initiativförmåga. För att kunna leda 

genomgångarna måste läraren på förhand ha tänkt igenom hur eleverna kan resonera kring 

och lösa ett problem på olika sätt. Under elevernas arbete måste hon noggrant följa diskus-

sionerna för att veta vilka idéer som bör lyftas i helklass samt i vilken ordning. Slutligen 

måste hon ha tänkt igenom hur de olika lösningarna kan länkas samman för att eleverna ska 

kunna nå ny kunskap och en djupare förståelse. 

     Det är gynnsamt för alla elevers förståelse att läraren driver på dem, ser på dem som 

högpresterande och förmögna att bidra med värdefulla åsikter samt skapar en undervisning 

som kräver att alla tar ansvar och engagerar sig (Choppin, 2007; Francisco, 2013; Smith & 

Stein, 2014; Steele, 2001; Williams et al, 2000). Det betyder att läraren måste tillhandahålla 

problem och ge undervisningen en sådan riktning att detta kommer till stånd. 

     Som lärare bör man reflektera över sin undervisning. Man kan inte ta för givet att 

kommunikativt samarbete är fördelaktigt (Lundberg & Sterner, 2002; Riesbeck, 2008; Sfard, 

2001; Williams et al, 2000). Det krävs både kunskap, erfarenhet och en noggrann och stegvis 

implementering från lärarens sida. Vidare behöver läraren undervisa eleverna i hur man 

kommunicerar med varandra på ett respektfullt och effektivt vis så att alla inblandade förstår 

(Hufferd-Ackles et al, 2004; Mercer & Sams, 2006; Quebec Fuentes, 2013; Smith, Hillen & 

Catania, 2007; Williams et al, 2000). Det inbegriper hur man genomför en argumentation där 

man ställer upp antaganden, utvecklar och förfinar sina argument för att bevisa deras 

sanningshalt, granskar dem kritiskt och rättfärdigar dem för att kunna komma till generali-

seringar och väl underbyggda slutsatser. Läraren måste också undervisa och stödja eleverna 

vid utvecklingen av deras matematiska språk och säkerställa att de kan koppla sitt vardagliga 

språk till det (Backlund & Brandell, 2011; Hagland et al, 2005; Löwing, 2006; Ryve et al, 

2013; Smith & Stein, 2014). För att samarbete ska gynna alla elever bör läraren vidare noga 

reflektera över hur grupper sätts samman (Backlund & Brandell, 2011; Hagland et al, 2005; 

Smith, Hillen & Catania, 2007; Stein, 2007). En fördel med heterogena grupper är att alla 

elevers styrkor blir synliga. 
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Man ska minnas att det är en process att arbeta med kommunikation och det måste få ta tid, 

både för lärarens och för elevernas skull (Boaler, 2011; Choppin, 2007; Hufferd- Ackles et al, 

2004). Det tar tid för eleverna att lära sig de färdigheter som krävs för att kunna kommunicera 

på ett effektfullt och självständigt vis. Det tar även tid för en lärare att erhålla den erfarenhet 

som krävs för att kunna planera, överblicka och styra arbetet i klassrummet. Verkningsfull 

kommunikation uppstår om läraren har betänkt vilka som är de kritiska aspekterna i elevernas 

lärande och har dem som utgångspunkt (Olteanu & Olteanu, 2013), något som underlättas vid 

möjlighet att diskutera dessa med kollegor. Att hitta elevens proximala utvecklingszon (ZPD) 

kräver både god matematisk förmåga och förmåga att hjälpa eleverna att sätta matematiska 

ord på sina diskussioner med kamrater (Steele, 2001).    

   

Elevernas ansvarsområde vid kommunikation 

I största möjliga mån ska eleverna sköta kommunikationen själva (Ahlberg, 2001; Boaler, 

2011; Dekker & Elshout-Moor, 2004; Smith & Stein, 2014; Wachira et al, 2013). Detta 

innebär att eleverna lägger fram olika lösningar, strategier och perspektiv inför varandra för 

att sedan diskutera och argumentera kring dem. Vidare jämför, värderar och reviderar de sina 

lösningar, strategier och övriga synpunkter så att de kan komma till slutsatser. Slutsatserna 

kan t ex innebära att de kommer fram till vad som är korrekt matematik och vad som kan 

anses vara effektiva och sofistikerade resonemang. När eleverna löser uppgifter tillsammans 

ska de kunna använda flera olika representationer, både konkreta och abstrakta, och sedan 

reflektera över hur representationerna förhåller sig till varandra (Ahlberg, 2011; Boaler, 2011; 

Hagland et al, 2005; Löwing, 2004). Då kan de se sambandet mellan olika matematiska 

företeelser och abstraktionen medför att eleven kan lära sig att generalisera och dra logiska 

slutsatser. För att bekräfta och tänka vidare utifrån de nya matematiska insikterna är det en 

god idé att låta eleverna avsluta med att konstruera egna utmanande problem av liknande 

karaktär (Backlund & Brandell, 2011; Boaler, 2011; Hagland et al, 2005; Hodgen & William, 

2011; Smith & Hillen & Catania, 2007). 

     Ju mer erfarna eleverna blir i att arbeta kommunikativt, desto högre krav och förväntningar 

kan läraren ha på att det är eleverna själva som initierar, driver och ansvarar för arbetet 

(Hufferd-Ackles et al, 2004). Det innebär att de själva kommer på frågor att ställa till varandra 

som leder arbetet framåt, att de noggrant förklarar sina tankegångar och aktivt lyssnar på 

andras, att de undersöker resonemang och kritiskt granskar och utvärderar sina slutsatser. 

Läraren är ett stöd för eleverna men allteftersom eleverna känner sig mer trygga desto mer 
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ansvar får de för att själva presentera viktiga matematiska idéer under genomgångar i 

helklass. 

 

Sammanfattning 

I översikten över forskningsfältet visas skillnaden mellan ett lärarcentrerat och ett elev-

centrerat kommunikativt synsätt med avseende på matematikundervisning. Det elevcentrerade 

kommunikativa undervisningssättet är framgångsrikt med tanke på alla elever enligt många 

forskare. Med det följer möjligheter såsom flexibilitet, ansvarstagande, stärkt självkänsla, 

inkludering och ökad förståelse utöver elevernas positiva utveckling av alla matematiska 

förmågor och kompetenser. 

     Enligt många forskare finns det en ömsesidig påverkan mellan ett tryggt klassrumsklimat 

och kommunikation i klassrummet. Ett gott klassrumsklimat är en förutsättning för att 

kommunikation ska kunna komma tillstånd och vice versa. 

     I forskningsgenomgången presenteras vidare hur eleverna kan samarbeta genom peer 

tutoring och samarbetslärande och vad de lämpligen arbetar med för typ av uppgifter där. Vi 

uppehåller oss mer vid samarbetslärande där forskning förespråkar användning av mångskift-

ande problem vilket gynnar synen på alla elever som resurser. 

     Vidare redogörs för lärarens respektive elevens roll i en kommunikativ lärmiljö. Läraren 

ska enligt forskning i huvudsak ansvara för nogsam planering, lektionens struktur samt stöd 

och uppmuntran medan eleverna tar ansvar för kommunikationen och det praktiska matema-

tiska arbetet.  

     Vi ser att det finns behov av ytterligare studier kring hur matematiklärare arbetar med 

kommunikation i klassrummet samt hur de kan utvecklas i detta. 

 

2.3  Teoretisk referensram 

2.3.1 Specialpedagogiskt perspektiv 

Vi utgår från ett specialpedagogiskt inkluderande perspektiv som fokuserar på olika faktorer i 

undervisningen och strategier för lärarna (Ahlberg, 2007). I ett inkluderande perspektiv är 

skolan till för alla elever, alla ska få uppleva att de är delaktiga och att de kan förverkliga sig 

själva där (Göransson, Nilholm & Karlsson, 2011). Om olikheter betraktas som en möjlighet 

och en tillgång i kommunikation och problemlösning är heterogena grupper att föredra 

framför homogena (Fischbein, 2007). Enligt Boaler (2011) är det viktigt att inte nivågruppera, 

eftersom alla elever har något att bidra med. Enligt henne har alla starka sidor och det är 
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viktigt att alla ses som högpresterande eftersom det stärker deras självkänsla och deras 

kunskaper. 

     Det som motiverar vårt val av specialpedagogisk utgångspunkt är framförallt det 

inkluderande perspektivets syn på att elevers olikheter är en tillgång. 

 

2.3.2 Sociokulturellt perspektiv 

Vi utgår från ett perspektiv som är starkt färgat av det sociokulturella. I det sociokulturella 

perspektivet ser man kunskap och lärande som något som skapas i samspelet, interaktionen, 

mellan människor och i den miljö som de ingår (Säljö, 2010). Lärande kan därför inte vara en 

individuell aktivitet. Säljö (2010) menar att sambandet mellan det en person gör, tänker och 

kommunicerar och det sociala sammanhang som detta sker i är centralt inom detta perspektiv. 

     Vygotsky (1978) hävdar att varje funktion i ett barns kulturella utveckling sker två gånger, 

först på en social, extern nivå, och sedan på en individuell, intern nivå, inne i barnet. Han talar 

om två olika utvecklingsnivåer. Den ena är den mentala ålder som barnet befinner sig i och 

som man kan testa med mognadstester. Den visar vad barnet kan på egen hand. Om vi kan 

hjälpa till med ledande frågor, visar hur man gör eller låter barnet samarbeta med andra barn 

som kan mer klarar dock barnet mer komplicerade uppgifter än vad den mentala mognaden 

medger. Det är den andra utvecklingsnivån, den som Vygotsky (1978) kallar den proximala 

utvecklingszonen (ZPD). Han menar att den zonen innefattar funktioner som ännu inte har 

mognat hos individen, men som i framtiden kommer att göra det om man får hjälp av andra. 

Här spelar läraren en viktig roll, eftersom hon vägleder eleven samt möjliggör samarbete med 

andra. Genom vägledningen och samarbetet med andra lär sig eleven det som hon sedan 

kommer att klara av på egen hand när hon är mogen för det. Språket och kommunikationen 

mellan lärare och elev och elever sinsemellan har en avgörande roll som redskap för utveck-

ling, menar Vygotsky (1978). 

     Säljö (2010) skriver att det är kommunikationen som ger, utvecklar och vidarebefordrar 

kunskap. Enligt honom är språket vårt viktigaste arbetsredskap och det är kommunikationen 

som gör att vi upplever delaktighet och är tillgängliga för ny kunskap. Han visar på att lärande 

är en aktivitet och att kunskapsinhämtning därför inte kan ske genom passivitet. 

     Det som motiverar vår utgångspunkt är framför allt det sociokulturella perspektivets fokus 

på kommunikationens och språkets betydelse. 
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2.3.3  Hufferd-Ackles modell för utvärdering av kommunikationen i klassrummet 

Hufferd-Ackles et al (2004) beskriver hur lärare kan utveckla en elevcentrerad, kommunikativ 

klassrumskultur tillsammans med sina elever. De anser att det finns fyra beståndsdelar som 

tillsammans fångar hur väl samtalskulturen har utvecklats. Dessa är: 

 

 Ställa frågor (Questioning): Handlar om huruvida det är läraren eller eleverna som 

ställer frågor, vilka de riktar sig till och vilka som besvarar dem. 

 Förklara matematiskt tänkande (Explaining math thinking): Avgör hur utförliga 

elevernas förklaringar är, vem de presenterar dem för och ifall de går vidare och 

utvecklar sina resonemang utifrån sina förklaringar. 

 Källa till matematiska idéer (Source of mathematical ideas): Handlar om vem som står 

för kunskaper, idéer, strategier och slutsatser i klassrummet, om det är läraren eller 

eleverna. 

 Ansvar för lärande (Responsibility of learning): Inbegriper hur aktiva eleverna är och i 

vilken mån de själva står för de initiativ som för arbetet framåt. 

    

Hufferd-Ackles et al (2004) har infört en skala, nivå 0-3, utifrån vilken man kan analysera 

samtalskulturens effektivitet. Nivå 0 står för kulturen i en lärarcentrerad traditionell 

undervisning och 3 står för en fullt utvecklad kommunikativ undervisning med eleven i 

centrum. På nivå 1 har läraren fått eleverna att tänka till mer själva samt uttrycka det och på 

nivå 2 tar eleverna ett större utrymme i klassrummets samtal. Vi valde att använda detta 

verktyg i vår analys eftersom Hufferd-Ackles et al (2004) detaljerat beskriver hur progres-

sionen ser ut när man utvecklar en alltmer elevcentrerad och kommunikativ lärmiljö. Vi 

presenterar analysverktyget mer utförligt i Bilaga 3. 

 

3  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Utifrån forskningsfältet ser vi att det är aktuellt och angeläget att studera hur lärare i 

matematik arbetar med kommunikation i klassrummet. Syftet med denna studie är att få en 

fördjupad förståelse av hur några lärare anser att de arbetar med kommunikation i sin 

matematikundervisning. 

 

Vi har följande frågeställningar kopplade till vårt syfte: 

1. Vilken syn på kommunikation framträder i lärarnas beskrivningar av sin 

matematikundervisning? 
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2. Hur beskriver lärarna kommunikationens roll i matematikundervisningen? 

3. Vilka förutsättningar anser lärarna att det behöver finnas för att kunna arbeta med 

kommunikation i matematikundervisningen? 

4. Hur anser lärarna att de stimulerar eleverna till kommunikation i sin 

matematikundervisning? 

 

4  METOD 

I nedanstående avsnitt redogör vi för val av forskningsansats och datainsamlingsmetod för att 

uppfylla studiens syfte, följt av urval och genomförande. Vi avslutar metodavsnittet med 

aspekterna på etik och tillförlitlighet. 

 

4.1  Forskningsansats 

Den kvalitativa ansatsen passar vårt syfte väl eftersom det vi vill är att nå en fördjupad 

förståelse av hur några lärare anser att de arbetar med kommunikation i sin matematik-

undervisning. Gustavsson (2010) skriver att den kvalitativa traditionen handlar om att söka en 

förståelse genom att tolka på språklig väg. Enligt honom väljer man källor efter hur man kan 

nå så mycket förståelse som möjligt för det sociala fenomen eller sammanhang som man 

undersöker. Vidare måste forskaren göra välgrundade och rimliga tolkningar som står i 

samklang med kontexten. 

     Creswell (2013) menar att den kvalitativa forskningsansatsen är användbar när någonting 

behöver undersökas och detta inte är direkt mätbart i siffror. Det handlar framför allt om 

intressen av att förstå någonting som har med människor att göra, något som även kräver en 

förståelse för kontexter och miljöer. Han definierar kvalitativ forskning som att den börjar 

med att forskaren gör ett antagande, formulerar ett problem eller har en undran angående 

något som har med mänskliga sociala processer, interaktioner eller handlingar att göra. 

Analysen av data sker både induktivt och deduktivt, med betoning på det induktiva. Induktivt 

sker analysen i det att forskaren studerar sitt material genom att grundligt tolka det som 

händer, dels bit för bit och dels i förhållande till helhetsbilden, för att sedan se vilka mönster, 

kategorier och teman som framträder. Det deduktiva inslaget i analysen sker då forskaren 

systematiskt ordnar sina data i teman. I kvalitativ forskning är det mest väsentliga dock den 

induktiva analysen där forskaren arbetar för att se bortom det direkt observerbara och komma 

ner på ett djup mot bakgrund av referensramen och kontexten (Fejes & Thornberg, 2009).  
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4.2  Datainsamling   

Vi valde intervjuer för att uppfylla vårt syfte och få svar på våra frågeställningar. Detta dels 

för att vi i vår undersökning inte tidsmässigt hade möjlighet till observation och dels för att vi 

ville få förståelse av hur några lärare anser att de arbetar med kommunikation i sin matematik-

undervisning. Enligt Säljö (2010) är intervjuer en vanlig datainsamlingsteknik i ett sociokul-

turellt perspektiv eftersom man då får fram vad de intervjuade tänker. Kvale och Brinkman 

(2014) menar att det i kvalitativa intervjustudier ofta finns en tendens att forskaren antingen 

intervjuar för få eller för många personer. Vi beslutade oss för att intervjua tolv lärare, en 

lagom mängd med tanke på genomförande och analys, men var medvetna om att underlaget är 

för litet för att kunna generalisera resultaten.    

     Kvale och Brinkman (2014) skriver att man i en kvalitativ ansats bör använda sig av semi-

strukturerade intervjuer. I en semi-strukturerad intervju går det inte att i förväg förutse hela 

intervjun, men det är viktigt att göra en planering för vilka ämnen som bör komma upp och 

lista förslag på frågor. Frågorna bör vara öppna och fokuserade på förståelse. Gustavsson 

(2010) skriver att man måste vara försiktig med frågorna som ställs, att man bör lämna öppet 

för den som blir intervjuad att få komma med något oväntat, något som tillför nya data. Han 

anser vidare att man inte ska spela in intervjuerna. Det kan hämma den man intervjuar och det 

tar mycket tid att bearbeta materialet efteråt. Missar man något kan det komma fram i ytter-

ligare intervjuer, menar han. Cresswell (2013) samt Kvale och Brinkman (2014) förordar 

däremot att man spelar in och för kompletterande anteckningar. Det ger intervjuaren frihet att 

koncentrera sig på ämnet menar de. Vi valde semistrukturerade intervjuer med många öppna 

följdfrågor (Bilaga 2) och bestämde oss för att spela in alla intervjuerna, eftersom vi ville 

kunna koncentrera oss fullt ut på själva intervjusituationen. Vi ville även transkribera de 

centrala delarna av intervjuerna samt ha möjlighet att delge varandra intervjuerna vid behov. 

 

4.3   Urval och genomförande 

4.3.1  Urval och tillvägagångssätt 

Vårt urval av intervjupersoner baserades på att vi ville få en så varierad och objektiv bild som 

möjligt av hur några lärare anser att de arbetar med kommunikation i sin matematikunder-

visning. Vi ansåg att tolv lärare var ett rimligt antal med tanke på arbetets omfattning. För att 

få en mer allsidig förståelse av hur matematiklärare arbetar med kommunikation såg vi ett 

värde i att intervjua matematiklärare från olika stadier. Vi ville undvika att intervjua lärare på 

de egna skolorna. Creswell (2013) menar att man ska vara försiktig med att studera sin egen 
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verksamhet. Det kan vara svårt att åsidosätta det man redan känner till och det kan också leda 

till konflikter som kan vara svåra att hantera. 

     Vi bad matematiklärare, som vi känner på andra skolor inom våra respektive kommuner, 

att fråga sina kollegor om de ville ställa upp på en intervju. De delade ut vårt missivbrev 

(Bilaga 1) och sedan meddelade de oss vilka lärare som var intresserade. Vi valde att intervjua 

sex lärare var och de undervisar alla i matematik från årskurs ett till och med gymnasiet och 

vuxenutbildningen. De lärare som tackade ja kontaktade vi för att boka en tid för intervju. I 

det samtalet informerade vi mer noga om syftet med vår undersökning och hur vi skulle gå 

tillväga. 

     De intervjuade lärarna är utbildade matematiklärare med många år i yrket, men de grupper 

som de undervisar i ser mycket olika ut. Sex av dem är grundskollärare och sex av dem är 

gynmnasielärare. En av gymnasielärarna undervisar på vuxenutbildningen i år.  

 

4.3.2  Genomförande 

Vi bestämde oss för att genomföra semi-strukturerade intervjuer och började med att skriva en 

intervjuguide (Bilaga 2). Efter det gjorde vi varsin pilotintervju, som spelades in med Quick 

Voice på Ipad. Vi lyssnade igenom intervjuerna, diskuterade upplevelserna och korrigerade 

intervjuguiden något. De matematiklärare som uttryckte intresse av att bli intervjuade fick 

läsa och skriva under vårt missivbrev (Bilaga 1). Lärarna intervjuades under februari månad 

på sina respektive skolor i rum som de själva hade valt. Intervjuerna varade 40-70 minuter. 

Under intervjun bad vi dem berätta mer, ställde kontrollfrågor och sammanfattade deras svar 

för att se till att vi hade förstått dem rätt. Enligt Kvale och Brinkman (2014) ökar det för-

farandet möjligheten till att göra en välgrundad analys och det blir lättare att validera 

tolkningarna. Vi har inte transkriberat hela intervjuerna ordagrant, utan begränsat oss till de 

delar som var intressanta med tanke på syftet och frågeställningarna. Det övriga samman-

fattades. Därefter gjorde vi en induktiv analys enligt Fejes & Thornberg (2009), där vi skrev 

ner allt vi kunde uttolka ur de enskilda intervjuerna. Sedan skrev vi ett koncentrat av varje 

intervju, där vi tecknade ner det som var och en av intervjupersonerna hade berättat och som 

passade in som svar på våra frågeställningar. Utifrån koncentraten diskuterade vi gemensamt 

fram teman som vi sedan sorterade in under respektive frågeställning. Efter informanternas 

beskrivningar analyserade vi hur långt de har kommit i arbetet med att införa en elevcentrerad 

kommunikativ undervisningskultur (Hufferd-Ackles et al, 2004). 

     Vi har intervjuat våra informanter var för sig, men har haft tät kontakt med varandra både 

via telefon och mejl och vi har hela tiden fört anteckningar (memos).  I memos skriver 
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forskaren ner alla tankar, små som stora, som dyker upp under arbetet (Creswell, 2013). Att 

skriva memos föreföll oss vara en särskilt god idé när vi nu var två personer och vi dessutom 

befann oss på olika platser och till stor del arbetade vid olika tidpunkter. 

 

4.4  Etiska överväganden och tillförlitlighet 

När man gör intervjuer måste man göra ett antal etiska överväganden. Kvale och Brinkman 

(2014) menar att det är ett gediget moraliskt arbete att göra en intervjuundersökning, både vad 

gäller genomförandet och slutprodukten. Deltagarna i vår studie informerades i vårt missiv-

brev (Bilaga 1) om syftet med undersökningen, deras frivillighet och möjlighet att när som 

helst avbryta deltagandet. Vi har sett till att intervjupersonerna har fått inflytande över tolk-

ningen av deras uttalanden genom att vi under intervjuerna sammanfattade deras svar och 

frågade om vi hade tolkat dem rätt. Vi har även talat om hur vi skulle använda materialet, 

vilka som skulle få tillgång till det samt att vi skulle radera materialet efter avslutat arbete. 

Vid intervjuer är det viktigt att vara medveten om att det är en ojämn maktrelation mellan den 

som intervjuar och den som blir intervjuad och då kan etiska problem uppstå (Kvale & 

Brinkman, 2014). Vi har läst och tagit till oss vetenskapsrådets skrift God forskningssed 

(2011) och gjort allt för att skydda de individer som vi har intervjuat från att bli kränkta samt 

värnat om deras anonymitet. Ingen annan än vi kommer att få veta vilka individer som har 

blivit intervjuade. 

     Vi har tagit ställning till en mängd etiska överväganden samt reflekterat över oss själva. 

Denna reflexivitet är enligt Creswell (2013) och Garsten (2010) ett utmärkande drag hos 

kvalitativ forskning, just eftersom forskningen inte går att skilja från forskaren. De påminner 

om att vi därför ständigt måste reflektera öppet kring vilka vi är i förhållande till vår 

referensram, våra intressen i studien, de data vi har valt att samla in och våra tolkningar av 

dem.   

     Gustavsson (2010) liksom Kvale och Brinkmann (2014) betonar att den kvalitativa 

forskningens tolkningar är individuella och beror på forskarens bakgrund, vilket medför att en 

forskare kanske inte ser detsamma i en mängd data som en annan gör. Därför kan den 

kvalitativa forskningen inte göra anspråk på att formulera generella regler men däremot kan 

den förståelse som uppnås för ett sammanhang överföras så att den kan ge förståelse för 

liknande sammanhang. 

     Vi är medvetna om att vi enbart har analyserat lärarnas beskrivningar och inte observerat 

om deras utsagor stämmer med verkligheten. Säljö (2010) menar att vi måste vara medvetna 

om att den som intervjuas säger vad som verkar rimligt och önskvärt i just den situationen, att 
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det som sägs inte behöver vara ett exakt återgivande av det som tänks. Gustavsson (2010) 

skriver därför att man inte ska använda färdiga frågeformulär, eftersom informanterna 

tenderar att ge de svar som förväntas. Vi försökte formulera frågorna så öppet som möjligt 

samt beakta detta vid analys av intervjuerna.  

     Vid analys var vi medvetna om att vi enbart fick reda på hur våra tolv intervjupersoner 

anser att de arbetar med kommunikation i sin matematikundervisning. Enligt Göransson och 

Nilholm (2009) är det vanligt att forskare har en tendens att tolka resultaten av kvalitativa 

studier som om de gällde en större grupp än den man har forskat på. I vår studie var vi med-

vetna om att vi inte kunde dra några generella slutsatser. 

 

5  RESULTAT 

5.1  Teman efter analys 

Efter att ha analyserat vårt material av de tolv intervjuerna har vi kunnat urskilja tio teman 

kopplade till vårt syfte. Varje frågeställning har 2-3 teman kopplade till sig. Efter att vi har 

presenterat våra teman försöker vi förstå resultatet utifrån vår teoretiska referensram. 

 

5.1.1 Lärarnas syn på kommunikation 

Efter analys av våra intervjuer har vi kunnat urskilja två teman som står för två olika sätt att se 

på kommunikation; ett mer lärarcentrerat och ett mer elevcentrerat kommunikativt synsätt. 

Det är inte en knivskarp gräns mellan dessa synsätt. Det är snarare så att ingen lärare i 

undersökningen har exakt samma synsätt som någon annan. Det finns en variation som går 

över ett spann från ett lärarcentrerat till ett elevcentrerat kommunikativt synsätt. Distinktionen 

som vi har gjort mellan dessa synsätt beror på hur lärarna har beskrivit sitt fokus, om de vill 

att kommunikationen till största delen ska utgå från och drivas av dem själva eller eleverna. 

Eftersom variationen är stor har vi valt att sätta ett mer framför respektive synsätt, detta för att 

markera en riktning snarare än en gräns. 

 

Ett mer lärarcentrerat kommunikativt synsätt 

Vi bedömer att några lärare i vår undersökning har ett mer lärarcentrerat kommunikativt 

synsätt. De lägger ett stort ansvar på sig själva när det handlar om att driva kommunikationen 

i klassrummet. De förmedlar en större del av kunskapen till eleverna, i huvudsak under längre 

genomgångar. De är vidare måna om att alla ska få möjlighet att kommunicera med dem och 

ser till att fördela ordet mellan eleverna i helklass och att genomföra enskilda samtal med 

dem. Under genomgångar anser de att alla är delaktiga eftersom eleverna lyssnar aktivt och 
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turas om att ställa frågor och förklara. Kommunikationen eleverna sinsemellan sker mestadels 

spontant i de grupperingar som de själva väljer och på deras egna initiativ. 

     Någon lärare menar att kommunikation är en förutsättning för att eleverna ska kunna 

använda matematiken i andra sammanhang. En annan menar att kommunikation är ett måste 

för ett gott klassrumsklimat samt en dynamik under genomgångarna eftersom frågorna och 

förklaringarna ger drivet till dem. Några av lärarna har blivit inspirerade av matematiklyftet 

och har börjat reflektera mer över värdet i att samarbeta. Någon anser att kommunikation ger 

eleverna en bättre förståelse för begreppen och det matematiska språket. Hon betonar vikten 

av skriftlig kommunikation: 

 

Det är också ett sätt att kommunicera, att visa sin lösning tydligt på tavlan. 

(Lärare 12) 

 

Ett mer elevcentrerat kommunikativt synsätt 

Efter analys anser vi att flera lärare i vår undersökning har ett mer elevcentrerat kommunika-

tivt synsätt. De placerar elevernas aktivitet i centrum och låter dem styra kommunikationen 

själva i större utsträckning. Lärarna anser att kommunikation är direkt nödvändigt för att 

kunna förstå och förmedla matematiken, få syn på sin egen kunskap och sina strategier samt 

lära sig nya genom att ta del av de andra elevernas tankar. Alla parter är lika viktiga i klass-

rummets kommunikation och det går alltså inte att rangordna vad som är mest väsentligt, 

kommunikationen mellan lärare och elever eller eleverna sinsemellan. Det som vidare förenar 

dessa lärare är att de anser att det är eleverna och inte läraren som ska stå i klassrummets 

kommunikativa centrum. De menar att en stor del av undervisningen ska gå ut på att eleverna 

genom samtal och undersökande aktiviteter tillsammans ska nå kunskap. En av dem säger: 

 

De ska känna att de har kommit fram till saker själva. Då känner de sig nöjda och 

börjar tänka framåt själva. 

(Lärare 2) 

 

Under analys av intervjuerna framkom det att de tänker mycket utifrån de elever som de har, 

att de är flexibla och villiga att experimentera för att kommunikationen i undervisningen ska 

bli så väl anpassad som möjligt. 
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5.1.2 Kommunikationens roll i undervisningen 

Alla lärare i vår undersökning är eniga om att kommunikationen är viktig vid undervisning i 

matematik. Kommunikationens roll i undervisningen är för många av dem en spegel av deras 

synsätt. Det påverkar också hur de ser på sin egen roll som lärare; vad deras huvudsakliga 

uppgifter är och hur de ska arbeta för att eleverna ska utveckla kommunikativa förmågor. 

Några lärare har dock ett arbetssätt som inte helt är i enlighet med synsättet. Tre teman 

framträder; Ett mer lärarcentrerat kommunikativt arbetssätt, Ett mer elevcentrerat 

kommunikativt arbetssätt och Ett blandat arbetssätt. 

 

Ett mer lärarcentrerat kommunikativt arbetssätt 

De lärare som vi menar har ett mer lärarcentrerat kommunikativt synsätt genomför få 

övningar med det specifika syftet att utveckla den kommunikativa förmågan hos alla elever 

samtidigt, men det händer och de beklagar att det är sällan eftersom de ser att det oftast faller 

väl ut. De följer matematikbokens upplägg och till största delen arbetar de med genomgångar 

följt av att eleverna arbetar enskilt med att räkna uppgifter i boken. Även om det sker mer 

sällan så finns det en hel del inslag av kommunikativt samarbete mellan eleverna. Det kan 

exempelvis bestå av att eleverna i par eller grupp får laborera, diskutera olika lösningars 

kvalitet, diskutera begrepp och strategier, spela matematiska spel eller lösa större problem 

tillsammans. 

     De har en syn på sin roll som lärare att de i första hand ansvarar för att skapa ett gott 

klassrumsklimat, att nogsamt planera genomgångarna så att de blir lätta att följa för eleverna, 

låta dem vara delaktiga under genomgångarna samt genomföra enskilda samtal. De är mycket 

måna om att samtala med och bekräfta alla elever genom att gå runt till dem, ta reda på vad de 

gör och hur de tänker och stödja dem om de inte förstår eller skulle behöva utveckla sina 

tankegångar. Under de samtalen ställer de stödjande frågor som ”Hur kan du vara säker på 

det?” (Lärare 1), låter eleverna ställa frågor som de inte vill ta i helklass, förklarar det eleven 

inte har förstått under genomgången eller ger dem ledtrådar som hjälper dem framåt. 

 

Ett mer elevcentrerat kommunikativt arbetssätt 

Flera av de lärare i vår undersökning som vi anser har ett mer elevcentrerat kommunikativt 

synsätt arbetar kontinuerligt i enlighet med det. När de beskriver sin undervisning, hur de 

väljer vad eleverna ska samarbeta och kommunicera kring, hur det ska ske och vad som kan 

följa därefter så är det tydligt att de har sina elevers aktivitet i fokus. De väljer de uppgifter 
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som eleverna ska arbeta med med stor medvetenhet, vare sig de gör hela eller stora delar av 

materialet själva eller väljer från redan befintligt material. 

     De har en stor tilltro till att eleverna själva är en rik källa till kunskap och de planerar sin 

undervisning med utgångspunkt i elevernas upptäckter, intressen, frågor och förklaringar. 

Enligt dessa lärare ingår det i lärarens roll att ställa krav och ha höga förväntningar på 

eleverna. De ser att eleverna är resurser för varandra på olika sätt och menar att alla elever har 

styrkor som andra bör och ska få ta del av. Eleverna får gemensamt laborera, lösa problem av 

rik karaktär, diskutera, argumentera och utvärdera lösningar, strategiers och redovisningars 

kvalitet samt ge varandra respons. När en aktivitet är avslutad väljer läraren ut vad som är 

lämpligt att lyfta i helklass, vilka som ska presentera det och hur det ska kopplas till tidigare 

upptäckter eller framåt mot någonting nytt. Även om mycket av elevernas arbete kretsar kring 

samarbete och samtal understryker lärarna även vikten av att avsätta tid till den egna reflek-

tionen och färdighetsträningen. 

     När de beskriver det som de anser ingår i deras roll som lärare så handlar det i huvudsak 

om att ansvara för lektionens struktur samt uppmuntra och stödja eleverna på olika sätt. De 

menar att de ansvarar för att eleverna ska arbeta med lämpliga och intresseväckande aktivi-

teter som dels går mot en utveckling av de kommunikativa förmågorna och dels mot nya 

centrala matematiska kunskaper.  Vidare ansvarar de för att betänka vilka elevkonstellationer 

som passar för olika former av samarbeten, tillvarata elevernas tankar och att stå för innehållet 

och strukturen i det som lyfts i hela klassen. Under elevernas arbete vill de lyssna intresserat 

och ställa stödjande frågor som hjälper eleverna att tänka vidare och utveckla sina förklaringar 

samt använda matematisk terminologi. De verkar också för att eleverna i första hand ska rikta 

frågor och förklaringar till varandra. En lärare menar: 

 

Frågor är det som leder allt arbete framåt mot förståelse. 

(Lärare 9) 

 

Exempel på förlösande frågor kan vara: 

 

Vad är du inne på? 

(Lärare 10) 

 

De uppger att de är uppmärksamma på när eleverna inte förstår eller inte kommer längre och 

ställer då frågor eller ger ledtrådar. Det medför att eleverna: 
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får en riktning att leta i lite vidare cirklar, de får en riktning att leta i utan att de får 

veta hur de ska göra eller utan att de får svaret. 

(Lärare 2) 

 

Ett blandat arbetssätt 

Flera lärare i vår undersökning har enligt oss ett mer elevcentrerat kommunikativt synsätt, 

men de arbetar inte alltid i överensstämmelse med det. I huvudsak ser vi två olika skäl till det. 

     Några lärare beskriver att de för närvarande undervisar i två grupper var, i en där klass-

rumsklimatet är mycket bra och i en där det är mycket dåligt. I grupperna med bra klimat 

undervisar de helt i enlighet med sitt synsätt. I grupperna där det är dåligt har deras ordinarie 

undervisningsstil med den elevcentrerade kommunikationen i fokus fallit platt och där har de 

övergått till att undervisa på ett mer lärarcentrerat kommunikativt sätt, oftast med genom-

gångar i helklass följt av enskilt räknande i boken. De försöker dock ha med någon övning där 

eleverna driver kommunikationen under varje lektion. 

     Några lärare har fram till nyligen haft ett mer lärarcentrerat kommunikativt synsätt, men 

har inspirerats av matematiklyftet, ändrat sitt synsätt och håller nu på att arbeta sig mot en mer 

elevcentrerad kommunikativ undervisningsstil. De väljer att arbeta i enlighet med sitt synsätt i 

den mån de kan och i övrigt blir det ett mer lärarcentrerat kommunikativt arbetssätt. 

 

5.1.3 Förutsättningar för att kunna arbeta med kommunikation 

Vid analys kunde vi urskilja att det framför allt var två saker som många av lärarna i vår 

undersökning tog upp som förutsättningar för att kunna arbeta kommunikativt. Det handlar 

om vikten av ett välfungerande klassrumsklimat samt tillgång till tid. 

 

Ett gott klassrumsklimat 

Nästan alla intervjupersoner lyfte spontant att ett gott klassrumsklimat är en förutsättning för 

att kunna bedriva en undervisning där kommunikationen antingen är i fokus eller åtminstone 

är viktig på något sätt. Därmed är också ett dåligt klassrumsklimat ett hinder för att eleverna 

ska utveckla kommunikativa förmågor. 

     Det råder stor enighet mellan dem angående vad som kännetecknar ett gott klassrums-

klimat. I huvudsak handlar det om att eleverna ska uppleva klimatet som tryggt, accepterande 

och öppet. Det innebär att relationerna ska vara goda, mellan lärare och elever och mellan 

eleverna. Alla relationer ska präglas av en ömsesidig respekt för varandra som personer och 
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för varandra som kompetenta i den matematiska situationen. Eleverna ska veta att läraren tror 

på dem och att hon välkomnar alla slags frågor och bidrag. Läraren ska vidare agera ledstjärna 

och åskådliggöra hur man visar varandra intresse och respekt. En lärare säger: 

 

Oavsett frågan försöker jag behandla alla frågor och alla elever med största 

respekt. Och det där kan man ju visa på olika sätt; med ordval, med tonläge, 

kroppsspråk, blickar, miner, rubbet. Och det där känner de ju av. De kan läsa av 

det tämligen omgående och kan man vara konsekvent i det så vet ju eleverna vad 

de kan förvänta sig, vad de kan förvänta sig som elev när de ställer en fråga, av 

läraren och av omgivningen. 

(Lärare 6) 

 

Lärarna i undersökningen betonar vikten av att öppet kunna göra fel, att det till och med är 

positivt eftersom fel ger goda möjligheter till lärande. En av dem menar: 

 

Vi ska må bra tillsammans. Vi ska kunna göra bort oss inför varandra. Vi ska 

kunna säga fel. Vi ska gå fram mycket till tavlan och kunna skriva fel. Vi ska 

kunna rätta tillsammans. Vi ska våga visa, förklara och fråga. 

(Lärare 4) 

 

Ett gott klassrumsklimat innebär enligt dem att eleverna vill lyssna på varandra och vågar 

ställa alla slags frågor, uttrycka sina tankar och argumentera för det de tror på. De ska kunna 

ändra sig och ingen ska vara rädd för att vara otillräcklig. En positiv följd av ett gott klass-

rumsklimat är enligt dem att mycket av kommunikationen från elevernas sida sker spontant, 

att de tar mycket ansvar för att själva initiera och driva kommunikationen framåt. En annan 

värdefull påföljd är att elevernas självkänsla växer vilket i sin tur ökar deras möjligheter att ta 

till sig kunskaper och utveckla matematiska kompetenser. Ett gott klassrumsklimat gynnar 

också elevernas allmänna motivation och glädje. Lärarna ser vidare ett samband mellan 

kommunikation och klassrumsklimat. Ett gott klassrumsklimat främjar kommunikation och 

vice versa. 

     Flertalet av lärarna i vår undersökning anser att ett aktivt och medvetet arbete för att främja 

ett tryggt klassrumsklimat är en av lärarens viktigaste arbetsuppgifter. 

 

Tillgång till tid 

Många av lärarna i vår undersökning tar upp att god tillgång till tid är väsentlig för att 

eleverna ska kunna utveckla matematiska kunskaper och kompetenser genom ett kommunika-
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tivt arbetssätt. De menar att det motsatta, bristen på tid, kan ställa till det vid undervisning i 

matematik. 

     Några lärare menar att tiden kan bli ett problem eftersom den inte är tillräcklig för att alla 

elever dels ska känna sig fullständigt trygga och dels hinna utvecklas till sin fulla potential 

innan kurstiden är slut. I ett längre perspektiv medför detta att en del elever inte får de 

mänskliga rättigheter tillgodosedda, som de tillskriver matematiken. 

     Några lärare håller på att arbeta sig fram till en mer elevcentrerad kommunikativ under-

visningsstil och betonar att det tar tid att implementera en sådan. Det kräver mycket tid till 

planering, uppföljning och reflektion enligt dem. De saknar den tiden och skulle dessutom 

vilja ha mer tid för kollegialt samarbete. Över huvud taget menar några lärare att de saknar 

tillräcklig tid för planering. Några betonar också vikten av att eleverna får arbeta längre 

stunder med matematiken. En av dem säger: 

 

De bästa lektionerna är de som är riktigt välplanerade och som får pågå under 

längre tid, helst 80 minuter. [...] Det bästa var att man hade bara ett problem, som 

vi arbetade länge med och alla fick komma till tals och från alla möjliga vinklar 

tittade vi på problemet. 

(Lärare 7) 

 

Några lärare menar att tiden ställer till det eftersom stoffet är omfångsrikt. Tidsbristen innebär 

ett hinder för dem eftersom de anser att det blir liten tid över för arbetsformer med stor andel 

elevcentrerade kommunikativa drag. De upplever att genomgångarna måste bli kompakta och 

långa. Dåligt klassrumsklimat medför att några lärare blir medvetna om tiden och mängden 

stoff och de uppger att det är svårt att hinna med det genom ett elevcentrerat kommunikativt 

arbetssätt.  

     Några anger tid som något som ställer till det eftersom eleverna befinner sig på olika 

nivåer. De menar bland annat att alla inte hinner räkna lika mycket och att de inte hinner med 

att hjälpa alla elever i samma utsträckning. 

 

5.1.4 Lärarnas olika sätt att stimulera eleverna till kommunikation 

Vid analysen kunde vi urskilja tre teman som samlade det mest väsentliga som lärarna i vår 

undersökning beskrev angående hur de stimulerar eleverna till kommunikation. Vi kallar 

dessa teman för Språk, Delaktighet och Kommunikativa aktiviteter. 
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Språk 

Många av lärarna i vår undersökning understryker vikten av att eleverna både får använda det 

vardagliga och det mer formella matematiska språket under lektionerna. De beskriver att det 

ingår i deras roll som lärare att stimulera eleverna till reflektion över språket. Det gör de 

genom att skapa förutsättningar för diskussion, t ex i samband med genomgångar eller 

problemlösning. De betonar nyttan av att kunna de matematiska begreppen.  

 

Man kan kommunicera, förklara och resonera utan att kunna de specifika 

matematiska begreppen men det blir torftigt, oprecist och kan leda till 

missuppfattningar. Därför bör alla ha tillgång till samma matematiska språk. 

(Lärare 6) 

 

Några lärare menar att eleverna får en bättre förståelse för begreppen när de kommunicerar. 

De betonar vikten av att alla har tillgång till samma begrepp, symboler och språk för att kunna 

resonera kring och förmedla det de kan om matematik. 

     Någon av lärarna undervisar yngre barn och arbetar mycket med kommunikationen, dels 

eftersom det är den kompetens som är mest utvecklad hos eleverna och dels för att hon tror 

mycket på att eleverna får sätta ord på det de lär sig. Ytterligare någon framhäver betydelsen 

av att förklara, både med lärarens och elevernas språk, för bästa förståelse: 

 

Matematiken är ett eget språk och det måste man lära sig, precis som engelska eller 

vilket språk som helst. 

(Lärare 2) 

 

Några av lärarna i vår undersökning talar om det angelägna i att kunna sätta ord på sina tankar 

för att få syn på sin egen kunskap.  

 

Om man så att säga tvingas förklara för någon annan så måste man på något vis 

strukturera sin egen kunskap i huvudet. Därför är det viktigt att alla elever får 

samtala. 

(Lärare 3) 

 

Några lärare påtalar att Matematiklyftet har gjort att de har tagit till sig relevansen av språkets 

roll i undervisningen. 
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I och med mattelyftet har jag blivit inspirerad till att införa mer problemlösning 

som introduktion till begrepp. Det kan göra att man sätter igång hjärnan på ett 

annat sätt. 

(Lärare 11) 

 

Flera lärare i undersökningen talar också om att eleverna kan förklara på andra sätt än läraren 

och att det både ger eleverna fler strategier och förklaringar på ett språk som ligger närmare 

deras eget. 

 

Man får höra olika sätt att tänka, lösa uppgifter, man kan också resonera kring 

sakers betydelse, runt begreppen, att förstå begrepp och jag tycker också att 

många är väldigt duktiga på att förklara för varandra på ett annat sätt än jag skulle 

ha gjort. Det blir en mångsidighet när man samtalar kan man säga. 

(Lärare 5) 

 

En elev i åk 2 sa till sin lärare efter att en kompis hade förklarat något: 

 

Varför, fröken, sa du inte så? Det var ju mycket enklare. 

(Lärare 9) 

 

Delaktighet 

Under detta tema har vi sammanfört det som lärarna i vår undersökning beskriver som 

faktorer som gör att alla elever blir aktivt delaktiga i den matematiska kommunikationen. 

Dessa faktorer handlar om hur lärarna beskriver att de arbetar för att eleverna ska få känna att 

de bidrar, blir motiverade och känner att de utvecklas och förstår. Till detta hör lärarnas 

motiveringar till hur de delar in eleverna i par eller grupper för att främja deras delaktighet vid 

kommunikation. 

 

Alla lärare som vi har intervjuat uppger att bra lektioner är de där eleverna är aktiva. En av 

dem säger: 

 

En bra lektion är när alla får komma till tals och alla bidrar till kunskaper och man 

ser att alla växer på något sätt. 

(Lärare 4) 
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Elevernas motivation och drivkraft är en förutsättning för att utvecklas matematiskt enligt 

många av dem. Några av dem talar om att många elever har en låg självkänsla när det gäller 

matematik. 

 

Det är så mycket status i matematik, mycket mer än i andra ämnen. Lyckas man 

inte där kan man få en låg självbild. 

(Lärare 10) 

 

Det är viktigt för lärarna i undersökningen att stötta eleverna i att få en bättre självkänsla 

genom att uppmuntra dem, men också genom att ha höga förväntningar på dem. Detta leder 

till en ökad motivation. Någon hävdar att en av lärarens viktigaste uppgifter är att få dem att 

bibehålla lusten: 

 

Alla kanske inte blir jätteduktiga på matematik, men de ska i varje fall tycka att 

matematik är okej när de lämnar sexan. 

(Lärare 8) 

 

Många av lärarna i studien låter vanligen eleverna samarbeta och diskutera i par när de ska 

göra det i mindre grupper. Några påtalar särskilt att de föredrar parkonstellationer, detta 

eftersom eleverna blir mer aktiva och tar större ansvar när de arbetar så. Några av dem 

påpekar samma sak men beskriver också att de ibland låter eleverna samarbeta och diskutera i 

större grupper, detta beroende på syfte och uppgifter. Några av lärarna föredrar att eleverna 

arbetar i grupper, vanligen om 3-4 elever, vid samarbete. Någon arbetar ofta med helklass-

diskussioner och menar att man kan se huruvida alla elever hänger med och förstår på deras 

ögon och kroppsspråk. 

     Några lärare menar att det blir bättre aktivitet och större fokus på uppgifterna om man 

slumpar fram grupperna. Några tycker att eleverna arbetar bäst när grupperna är homogena. 

De menar att eleverna som kommer längst inom matematiken är de som hittar en kamrat med 

samma drivkraft. En av dem säger: 

 

Då lyfter de varandra mycket mer än vad en lärare kan lyfta dem. 

(Lärare 11) 

 

Några lärare hävdar att heterogena grupper är att föredra. En av dem säger: 
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För att det ska bli gynnsamt och mångsidigt är det en förutsättning att eleverna 

sitter i en grupp där alla inte tycker för lika. Det ska finnas en heterogenitet för att 

det ska bli intressant. 

(Lärare 5) 

 

Några lärare varierar mellan att låta eleverna arbeta i homogena respektive heterogena 

grupper, detta beroende på syftet med samarbetet. Någon brukar medvetet planera för att en 

svagare elev ska få arbeta med en som har kommit längre matematiskt eftersom: 

 

då kan den starkare lyfta matematiken till en abstraktare nivå än vad den svagare 

kan på egen hand 

(Lärare 12) 

 

Det tankesättet påminner enligt vår mening om peer tutoring. Ytterligare några lärare 

beskriver att de planerar sammansättningar av grupper utifrån det syftet, att eleverna ska 

förstå tillsammans med någon som kan lite mer eller att de ska lyfta varandra genom sin 

kommunikation. 

     Ännu ett sätt att låta eleverna bli delaktiga och göra dem motiverade är att de själva får ta 

ett stort ansvar för sitt lärande. Några lärare i undersökningen framhåller detta specifikt. De 

beskriver att de i hög grad använder sig av elevernas egna bidrag som en källa till kunskap 

som alla elever får ta del av. 

 

Kommunikativa aktiviteter 

Alla lärare i vår undersökning anser att de stimulerar elevernas kommunikation genom olika 

planerade aktiviteter. Deras beskrivningar av dessa samt i vilken omfattning de arbetar för att 

stärka de kommunikativa förmågorna är dock olika. 

     Alla lärare i studien hävdar att eleverna åtminstone ibland får arbeta i grupp eller par med 

laborativa övningar och problemlösning. Flera av dem har tagit till sig av Matematiklyftets 

sätt att arbeta, vilket innebär att eleverna först får tänka själva, sedan resonera i par och efter 

det avslutar lärarna med en helklassdiskussion där de lyfter goda exempel och olika strategier. 

En av dem säger: 

 

När man tvingas förklara hur man tänkt, inser man vad man kan och vad man inte 

kan. 

(Lärare 11) 
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Någon lärare använder sig ofta av rika problem och kan låta eleverna hålla i introduktionen 

och avslutningen av lektioner. Många av lärarna i undersökningen betonar att de varierar 

sätten att stimulera till kommunikation. De lyfter som exempel undersökande laborationer, 

problemlösning i grupp, diskussion kring och jämförelse av redovisningars och lösningars 

kvalitet, lekar, spel och resonemang om fel i lösningar. Detta sker ofta först i grupper eller par 

och sedan i helklass. Någon lärare har lektioner som i första hand går ut på att diskutera.  

     Helklassdiskussioner använder sig alla lärare i undersökningen av, men några av dem 

beskriver att det är den vanligaste kommunikationen förutom den som sker enskilt mellan 

lärare och elev. 

     Många i vår undersökning berättar att de brukar träna eleverna i att motivera och argumen-

tera för olika strategier och lösningar. Det handlar ofta om att eleverna ska argumentera och 

reflektera kring matematisk kvalitet vid jämförelser av lösningar och strategier. Det kan också 

handla om att en elev ska försöka förklara det som någon annan elev har redovisat eller 

försöka förklara hur någon har tänkt som har kommit till en felaktig lösning.  

     Alla lärare i vår undersökning påtalar hur viktigt det är med frågor i klassrummet. Det är 

viktigt att våga fråga och att våga svara enligt dem. De redogör också för att de stöttar 

kommunikationen eleverna emellan genom att ställa stödjande frågor av olika slag. Det kan 

vara frågor som manar till motiveringar eller eftertanke: 

 

Varför tänker du så? Finns det flera sätt att tänka på? 

(Lärare 1) 

 

Det kan också vara frågor som lirkar: 

 

Vad vet du? Vad frågar de efter? Är det ett flerstegsproblem? Hur tror ni att man 

kan börja? Vad har du kommit på? Kan det vara något att gå vidare med? 

(Lärare 10) 

 

Även om alla lärare i studien ger exempel på öppna frågor under intervjuerna betonar några 

specifikt betydelsen av detta. Några anser att eleverna oftast kommer med korta svar och att 

man får lirka för att få dem att utveckla dem. Alla lärare beskriver dock att många av de 

frågor som de ställer är med avsikten att utveckla elevernas svar. 
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5.2  Kopplingar mellan Hufferd-Ackles analysverktyg och våra teman samt resultat 

I det följande kopplar vi våra resultat med dess teman till Hufferd-Ackles (2004) verktyg för 

analys av kommunikationen i klassrummet samt redogör för de resultat som vi har fått. 

 

Lärarnas syn på kommunikation 

Läraren ska låta elevernas kommunikation vara i centrum för att undervisningskulturen ska 

kunna utvecklas mot den som Hufferd-Ackles et al (2004) beskriver. Lärarens synsätt är 

därför betydelsefullt för hur den kommunikativa praktiken ser ut. En lärare med en mer 

lärarcentrerad syn på kommunikationen i undervisning kan inte nå en så mycket högre nivå än 

nivå 1 på deras skala. På nivå 2-3 behöver läraren lämna över ett större ansvar till eleverna att 

själva driva kommunikationen framåt. 

     Vi kunde se att de lärare som vi anser vara mer lärarcentrerade i sitt kommunikativa 

synsätt lägger det största ansvaret på att förmedla kunskap och att kommunicera på sig själva. 

De vill dock att alla elever ska kommunicera med dem och verkar för det. Ansvaret för 

elevernas kommunikation med varandra är mer otydligt. De lärare i undersökningen som vi 

anser har ett mer elevcentrerat kommunikativt synsätt menar att det är elevernas kommunika-

tion med varandra som är central och att de själva kan nå till kunskap genom den. 

 

Kommunikationens roll i undervisningen 

Vi menar att det finns en koppling mellan kommunikativt synsätt och arbetssätt. För att nå det 

kommunikativa arbetssätt som Hufferd-Ackles et al (2004) beskriver ska lärare se det som 

sina viktigaste arbetsuppgifter att uppmuntra, stödja, vägleda och utmana eleverna samt stå 

för en struktur och arbetsuppgifter som leder dem mot att nå sin egen förståelse genom samtal 

och undersökande samarbetsmetoder. Läraren ska enligt dem ställa frågor som uppmuntrar 

eleverna till utförliga förklaringar, aktivt lyssnande och vidareutveckling av sina tankegångar. 

Hon ska vidare använda det eleverna kommer fram till i sin undervisning samt ha en positiv 

syn på deras fel, dvs se missuppfattningar som källor till kunskap. 

     De lärare i studien som vi menar har ett mer lärarcentrerat kommunikativt arbetssätt 

arbetar i första hand med genomgångar och enskilt räknande i boken. De har inslag av 

kommunikativa samarbetsaktiviteter i sin undervisning med de är för få för att praktiken ska 

peka mot den utveckling som Hufferd-Ackles et al (2004) beskriver. De lärare i studien som 

vi anser har ett mer elevcentrerat kommunikativt synsätt och därtill ett arbetssätt som är för-

enligt med det har en undervisning där kommunikationen mellan eleverna ständigt är central. 
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Deras arbetssätt överensstämmer i stora drag med det som Hufferd-Ackles et al (2004) 

beskriver som eftersträvansvärt vid utveckling av en kommunikativ undervisningskultur. 

 

Förutsättningar för att kunna arbeta med kommunikation 

Att läraren och eleverna skapar ett gott klassrumsklimat är avgörande för att samtalskulturen 

ska nå de krav som Hufferd-Ackles et al (2004) ställer på högre nivåer än 0. Klassrums-

klimatet påverkar vilken nivå kommunikationen kan nå. Eleverna måste känna sig trygga, 

uppleva sig själva och andra som resurser och vilja driva arbetet framåt i samspel med 

varandra. De ska våga och se meningen med att fråga, förklara, låta andra diskutera deras 

arbete, argumentera, värdera osv. De ska vidare visa varandra respekt genom att agera aktiva 

lyssnare och kunna ge varandra konstruktiv respons som uppmuntrar och leder mot vidare 

utveckling. Läraren måste verka för att ett sådant klassrumsklimat ska bli verklighet. 

     Vid analysen kunde vi se en samstämmighet mellan de lärare som betonade betydelsen av 

klassrumsklimatet. Den bild som de ger då de beskriver det goda klassrumsklimatet anser vi 

vara den som stämmer väl överens med de förutsättningar som behövs för att utveckla 

kommunikationen enligt den modell som Hufferd-Ackles et al (2004) beskriver. 

 

För att eleverna ska kunna kommunicera i den utsträckning och mot det djup som Hufferd-

Ackles et al (2004) skildrar behöver de få tid till att fördjupa sig i uppgifter tillsammans. Det 

innebär också att läraren måste ha tillgång till tid för att planera elevernas övningar och 

förutspå vad de kan leda till. Detta påtalar flera lärare i vår undersökning. Om lärare får tid 

och möjlighet till ett strukturerat kollegialt samarbete så ökar möjligheterna till ett gynnsamt 

utfall. Hufferd-Ackles et al (2004) betonar också att man överlag måste låta det få ta tid att 

implementera en elevcentrerad kommunikativ undervisningspraktik, särskilt för att nå nivå 2 

och 3.  

 

Lärarnas olika sätt att stimulera eleverna till kommunikation 

Vad gäller språket betonar Hufferd-Ackles et al (2004) att läraren ska uppmuntra eleverna till 

att diskutera matematiska termer. Elevernas eget språk kommer också i fokus eftersom de 

behöver få utveckla en språklig trygghet, både vad gäller det egna vardagsspråket samt den 

matematiska terminologin, för att de ska kunna ta egna initiativ till samtal, förklara resone-

mang och rättfärdiga samt argumentera för strategier och lösningar. Under analysen av våra 

intervjuer fann vi att lärarna betonade betydelsen av att eleverna får använda och utveckla 

såväl det matematiska som det vardagliga språket. 
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Hufferd-Ackles (2004) beskriver en praktik där alla elever är aktiva och upplever en delaktig-

het. De behöver därför vara beredda på och se det positiva med att samarbeta med andra, 

oavsett vilka, för att den elevcentrerade kommunikativa praktiken ska bli genomförbar. Det 

bör enligt vår mening finnas ett syfte med lärarens val av elevgrupperingar och hon bör se till 

att det finns en variation i vilka en elev samarbetar med. Efter analys av intervjuerna ser vi att 

det råder en samstämmighet mellan alla lärare i undersökningen om att de har ett ansvar för 

att stärka elevernas självkänsla, något som i sin tur leder till en ökad drivkraft hos den 

enskilda eleven. 

     De aktiviteter och den arbetsstruktur som omger undervisningen är av betydelse för att 

gynna en kommunikativ klassrumskultur. För att nå de högre nivåerna som Hufferd-Ackles et 

al (2004) beskriver måste alla elever kunna samtala samt bli engagerade och utmanade. 

Eleverna ska komma i behov av att förklara sitt tänkande och sätta sig in i andras och det ska 

kunna uppstå en argumentation där eleverna behöver motivera sina tankegångar.  

     Under vår analys tolkade vi många av lärarnas beskrivningar av sina, vanligen före-

kommande, aktiviteter som sådana att de överensstämmer med det som kan leda till en 

kommunikation på högre nivå enligt Hufferd-Ackles et al (2004). Alla lärare i studien betonar 

vikten av frågor i klassrummet och de ger oss exempel på hur öppna frågor från deras sida kan 

leda elevernas tankegångar framåt.   

 

Bedömning av den kommunikativa undervisningskulturen       

När vi bedömde lärarnas beskrivningar av sin undervisning med hjälp av Hufferd-Ackles 

(2004) analysverktyg kunde vi rent allmänt se vissa tendenser i dem. De lärare som vi menar 

har ett mer lärarcentrerat kommunikativt synsätt ligger enligt oss mestadels på nivå 1. Lärarna 

som vi anser har ett mer elevcentrerat kommunikativt synsätt bedömer vi mestadels på nivå 2.  

Vi kan dock se att vi inte har placerat någon av lärarna på en konstant nivå, t ex nivå 2 på alla 

områden; Ställa frågor, Förklara matematiskt tänkande, Källa till matematiska idéer och 

Ansvar för lärande. Vi kan också se att vår bedömning, med avseende på alla lärarna i 

undersökningen, ligger på en något lägre nivå vad gäller Ansvar för lärande jämfört med de 

andra områdena. 

 

6  DISKUSSION 

6.1  Metoddiskussion 

Den kvalitativa ansatsen med semistrukturella intervjuer passade vårt syfte väl. Vi ville få en 

djupare förståelse för hur några lärare beskriver att de arbetar med och reflekterar över 
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kommunikation i sin matematikundervisning. Vi valde att inte ha fler urvalskriterier än att 

informanterna skulle vara lärare i matematik. Vi ser att det finns ett värde i det, eftersom vi 

ville få en så varierad bild som möjligt av matematiklärares syn på hur man stimulerar 

kommunikation.    

     Vi är medvetna om att det endast är informanternas uppfattning som vi har fått reda på. 

Enligt Steele (2001) uppfattar många lärare att de arbetar mer kommunikativt än de gör i 

verkligheten. Det hade varit ett värde i att även ha genomfört observationer i klassrummet för 

att se om det lärarna berättade kunde återspeglas där. I den här undersökningen fanns emeller-

tid inte tid och utrymme för det och det var inte heller vårt syfte med studien. 

     I studien är tolv lärare intervjuade. Det är ett litet underlag, vilket gör att det inte går att dra 

några generella slutsatser om hur lärare anser att de arbetar med kommunikation i matematik-

klassrummet. Däremot ger studien god information om hur dessa tolv lärare arbetar och 

reflekterar. Medvetenhet om att det inte går att generalisera kvalitativa studier med ett så litet 

urval är viktigt (Göransson & Nilholm, 2009). 

     Frågorna i vår intervjuguide (Bilaga 2) har av naturliga skäl styrt diskussionen i inter-

vjuerna mot matematisk kommunikation. I övrigt har dock informanterna relativt fritt kunnat 

ta upp det som de anser vara av angelägen natur i sin matematikundervisning. För oss har det 

varit intressant att både se att detta har medfört att de har tagit upp olika saker, eller haft olika 

vinklingar på samma sak, och att det finns aspekter som många tar upp, t ex karaktären hos 

och vikten av ett tryggt klassrumsklimat. 

     Våra frågor var öppna till sin karaktär och fokus låg på att lärarna skulle berätta så mycket 

som möjligt om kommunikationen i sitt klassrum. Creswell (2013) menar att fokus bör vara 

på att förstå vad deltagarna har att berätta och inte på det forskaren själv, eller tidigare littera-

tur, har att säga om det som studeras. Vi fann att våra frågor fungerade efter den revidering 

som vi gjorde efter pilotintervjuerna.       

     Under intervjuerna har vi lagt märke till att lärarna diskuterar kommunikationen i sin 

undervisning utifrån deras aktuella situation, deras nu. Vi är medvetna om att våra resultat 

skulle se annorlunda ut om vi hade intervjuat tolv andra lärare. Svaren på frågorna skulle 

också kunna se annorlunda ut om vi skulle intervjua samma lärare fast vid en annan tidpunkt, 

t ex om ett år.                                                    

     Under vår litteraturläsning kom vi i kontakt med Hufferd-Ackles et al (2004) som skriver 

om hur lärare kan utveckla en kommunikativ klassrumskultur tillsammans med sina elever. Vi 

beslutade oss för att använda det analysverktyget efter våra intervjuer. Det var krävande, men 
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gjorde det enklare att se skillnader och likheter mellan lärarna och att förhålla oss objektiva 

till resultaten.   

     Creswell (2013) såväl som Gustavsson (2010) och Fejes och Thornberg (2009) beskriver 

att den kvalitativa forskarens viktigaste instrument är forskaren själv, eftersom forskaren själv 

samtalar med deltagarna, är i deras miljö och är den som tolkar de data som samlas in. Vi har 

själva varit de som har tagit del av lärarnas redogörelser och vi har mött dem på deras arbets-

platser. Vi visste inte på förhand vad vi skulle få reda på utan vi analyserade materialet för att 

se vilka teman och mönster som gick att urskilja. Larsson (2005) påpekar att man bör göra 

detaljrika redogörelser för sina fynd på ett välstrukturerat vis.   

     Vi har inte haft möjlighet att genomföra intervjuerna tillsammans, vilket kan minska till-

förlitligheten, men vi har båda varit aktiva i alla delar av studien och diskuterat allt från 

litteraturstudier till analyser av intervjuerna till slutsatserna tillsammans. 

     Alla de intervjuade ställde upp frivilligt och vi har följt de etiska riktlinjer som finns i 

Codex - regler och riktlinjer för forskning (codex.vr.se) samt Vetenskapsrådets skrift God 

Forsknings-sed (2011). 

 

6.2  Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att få en fördjupad förståelse av hur några matematiklärare anser 

att de arbetar med kommunikation. Vi genomförde tolv intervjuer med matematiklärare som 

arbetar på olika stadier. Vi fann att lärarna har varierande synsätt och arbetssätt beroende på 

hur mycket fokus de har på elevernas egen aktivitet. Vidare fann vi att lärarna anser att ett 

gott klassrumsklimat samt tillgång till tid är förutsättningar för att kunna arbeta med 

kommunikation. Enligt lärarnas beskrivningar stimulerar de eleverna genom övningar som 

främjar såväl det vardagliga som det matematiska språket, genom att säkerställa att alla elever 

inkluderas samt genom matematiska aktiviteter som gynnar kommunikation.  

 

6.2.1 Diskussion kring resultaten i samband med våra teman 

Resultaten i våra tio teman visar på en varierad bild av hur lärarna i studien beskriver att de 

arbetar med kommunikation i sin matematikundervisning. Vi har delat upp synen på 

kommunikation i två teman, det mer lärarcentrerade och det mer elevcentrerade kommunika-

tiva synsättet. Vi har medvetet lagt till ordet mer framför dessa synsätt. Den lärarcentrerade 

undervisningen karakteriseras enligt forskning av att läraren är den mest aktiva medan 

eleverna är mer passiva (Ahlberg, 2001; Forsmark, 2009; Löwing, 2004; Riesbeck, 2008; 

Wachira et al, 2013). Så ser inte den undervisning ut som beskrivs av de lärare vilka vi menar 

http://codex.vr.se/
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är mer lärarcentrerade i sitt kommunikativa synsätt. De arbetar i hög utsträckning med 

genomgångar följt av enskilt räknande men har även ett inslag av övningar där eleverna får 

samarbeta. De verkar för ett öppet samtalsklimat, engagerar eleverna till reflektion och 

realistisk problemlösning och är måna om att alla elever ska vara aktiva och få komma till 

tals, vilket medför att deras undervisning innehåller en mängd kommunikativa drag där 

eleverna är aktiva och tar ansvar (Boaler, 2011). I deras beskrivningar märks det att de arbetar 

för att alla elever ska känna sig sedda och välkomna samt kunna fråga och framföra 

synpunkter om det de vill. 

     Liknande gäller de lärare i undersökningen som vi anser har ett mer elevcentrerat 

kommunikativt synsätt. Några av dem arbetar genomgående med fokus på interaktion och 

kommunikation mellan samtliga inblandade i klassrummet (Backlund & Brandell, 2011; 

Boaler, 2011; Francisco, 2013; Quebec Fuentes, 2013). Några gör det inte i samma utsträck-

ning vilket kan förklaras av faktorer såsom ett ännu inte fullt ut implementerat elevcentrerat 

arbetssätt och dåligt klassrumsklimat (Hufferd-Ackles et al, 2004). Att lärarna har ett mer 

elevcentrerat kommunikativt synsätt innebär dock inte att de inte även arbetar med genom-

gångar och färdighetsträning. I resultaten framgår det att verklighetens praktik inte är så svart 

eller vit som forskningslitteraturen ibland kan ge en föreställning av. 

     Lärarna i undersökningen har tolkat sätten som den kommunikativa förmågan (Skolverket, 

2011a; Skolverket, 2011b) ska utvecklas på något olika vilket också gäller i vilken utsträck-

ning detta ska påverka undervisningen. Lärarna i undersökningen har en syn på lärande som 

kan förstås som sociokulturellt (Säljö, 2010; Vygotsky, 1978) då de anser att kommunika-

tionen är nödvändig för att eleverna ska utveckla matematiska kompetenser. De lyfter 

spontant språkets betydelse, såväl det vardagliga som det matematiska, eftersom det är ett 

centralt arbetsredskap (Säljö, 2010). Den roll som kommunikationen spelar i undervisningen 

skiljer sig något åt. En skillnad är att lärarna med ett mer lärarcentrerat kommunikativt synsätt 

i första hand ser att kommunikationen sker mellan lärare och elever, medan de med ett mer 

elevcentrerat kommunikativt synsätt lägger en större vikt vid den kommunikation som sker 

mellan eleverna. Lärarna i undersökningen planerar sin undervisning efter sitt fokus på var 

kunskap uppstår, om det är läraren som förmedlar den eller om det är eleverna som till stor 

del upptäcker den själva i samarbete med varandra. 

     Vi menar att alla lärare i vår undersökning har ett inkluderande perspektiv på lärande 

(Göransson, Nilholm & Karlsson, 2011) så tillvida att de ser en utvecklingspotential hos alla 

elever och beskriver att en bra lektion karakteriseras av alla elevers aktivitet och delaktighet. 

De betonar även vikten av ett bra klassrumsklimat, något som vi ser som en förutsättning för 
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att undervisningen ska vara inkluderande. Vi ser tendenser i resultaten som talar för att lärarna 

med ett mer elevcentrerat kommunikativt arbetssätt har ett fördjupat inkluderande perspektiv 

på lärande eftersom de mer frekvent planerar sin undervisning utifrån tanken att elevernas 

olikheter är resurser som de andra eleverna gynnas av att få ta del av (Backlund & Brandell, 

2011; Boaler, 2011; Fischbein, 2007; Smith & Hillen & Catania, 2007; Stein, 2007). De 

beskriver att deras elever får samarbeta med varandra i varierande grupperingar och att de 

anpassar uppgifterna så att de passar för de konstellationerna.   

 

6.2.2  Diskussion kring resultatet av analysen med Hufferd-Ackles verktyg 

Rent generellt visar våra resultat efter analys med Hufferd-Ackles (2004) verktyg att de som 

har ett mer elevcentrerat kommunikativt arbetssätt hamnar på något högre nivåer än de som är 

mer lärarcentrerade i sitt kommunikativa arbetssätt. Att det blir så är inte anmärkningsvärt 

eftersom Hufferd-Ackles (2004) beskrivningar av nivå 2-3 i stort sett fokuserar på en under-

visning där eleverna mer självständigt bedriver kommunikativ aktivitet. Lärarna i vår under-

sökning hamnade oavsett kommunikativt arbetssätt sällan på nivå 0, en nivå som enligt 

Hufferd-Ackles et al (2004) karakteriseras av en undervisning som är mycket starkt centrerad 

kring lärarens kommunikation till snarare än med eleverna.   

     Vi ser att lärarna som har ett mer elevcentrerat kommunikativt synsätt hamnar på varieran-

de nivåer i vår analys och menar att det i huvudsak beror på några omständigheter. En är att 

läraren visserligen har ett elevcentrerat kommunikativt synsätt men däremot ännu inte har 

hunnit implementera en elevcentrerad kommunikativ undervisningskultur, något som 

Hufferd-Ackles et al (2004) menar måste få ta sin tid, både för lärare och elever. De skriver 

även att en kommunikativ undervisningskultur inte ligger på en konstant nivå utan kan 

alternera allt mellan nivå 1 till 3 beroende på om eleverna är i en process där de lär sig nya 

saker eller inte. Detta påverkar bedömningen i allmänhet. 

     En annan faktor som påverkar bedömningen är när läraren har olika kommunikativa 

arbetssätt beroende på klassrumsklimatet. Ett gott klassrumsklimat är en förutsättning för en 

lärmiljö där kommunikationen är central samtidigt som det omvända gäller, att en 

kommunikativ lärmiljö gynnar klassrumsklimatet (Backlund & Brandell, 2011; Boaler, 2011; 

Choppin, 2007; Hufferd-Ackles et al, 2004; Samuelsson & Lawrot, 2009). De lärare som inte 

undervisar i enlighet med sitt synsätt pga klassrumsklimatet har var sin grupp med cementerat 

dåligt klassrumsklimat, en situation som de inte ser att de kan lösa själva och på given tid. 



38 
 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att bedömningen efter analys med Hufferd-Ackles (2004) 

verktyg visserligen i hög grad visar på lärarens kommunikativa synsätt och arbetssätt, men att 

det också finns andra faktorer som påverkar de nivåer som lärarna hamnar på.   

 

6.3  Diskussion med avseende på specialpedagogiskt intresse 

Efter att ha analyserat intervjuerna i vår studie ser vi att flera lärare efterlyser mer kollegialt 

samarbete. Många lärare upplever en osäkerhet kring hur man får tid för och hur man skapar 

bra kommunikativa uppgifter. Som lärare bör man reflektera över sin undervisning, något som 

underlättas av ett kollegialt lärande (Hagland et al, 2005; Lundberg & Sterner, 2002; 

Riesbeck, 2008). En förutsättning för en kommunikativ lärmiljö är att klassrumsklimatet är 

tillåtande (Ahlberg, 2001; Backlund & Brandell, 2011; Björklund Boistrup, 2013; Francisco, 

2013; Wachira et al, 2013). Det är något som många i vår studie påtalade. Om lärare får en 

överblick och en insyn i andra lärares sätt att arbeta kan de stödja varandra. 

     I intervjuerna framkom även andra förutsättningar och hinder för en kommunikativ och 

inkluderande lärmiljö. Exempelvis kan man diskutera hur man kan gruppera eleverna i par 

eller grupper, homogent och heterogent, och vilka syften olika konstellationer kan tjäna. 

Vidare kan det vara värdefullt med en diskussion kring placeringar/möbleringar som är 

gynnsamma både för enskild färdighetsträning och samtal mellan elever (Barnard, 2002; 

Williams et al, 2000), hur man kan skapa arbetsglädje hos eleverna och hur man kan före-

bygga yttre hinder som ställer till det vid undervisning. Ett kollegialt samarbete kan hjälpa 

lärare med strategier för kommunikation och för att hitta elevens ZPD (Vygotsky, 1978). Det 

kan även stödja lärarna i arbetet mot en mer elevcentrerad kommunikativ undervisning, där 

eleverna själva kan nå en gedigen kunskap och utveckla matematiska kompetenser med rätt 

stimulans (Hufferd-Ackles et al, 2004) och som inte kräver mer tid än någon annan form av 

undervisning. 

     Om lärarna tillsammans verkar för en inkluderande och varierad undervisning kan det 

skapa möjligheter till ett ökat intresse för ämnet, bättre självkänsla, öppna klassrumsklimat, 

respekt för varandra och fördjupade kunskaper. Det främjar en syn på alla elever som kompe-

tenta vilket skapar en grund för en undervisning där alla är i det vanliga klassrummet och har 

möjlighet att utvecklas till sin fulla potential (Ahlberg, 2007; Fischbein, 2007; Göransson, 

Nilholm & Karlsson, 2011). 
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6.4  Behov av fortsatt forskning 

Vi har intervjuat tolv matematiklärare angående hur de arbetar med kommunikation i sin 

undervisning. Det innebär att vår undersökning är högst begränsad. Vi ser därför att det skulle 

vara intressant att studera detta i en större omfattning. Då skulle man kunna dra mer under-

byggda slutsatser och göra jämförande studier, där man t ex betraktar hur faktorer som 

lärarens andra ämnen, gruppens storlek, lärarens erfarenhet eller stadiet som läraren 

undervisar på inverkar på den kommunikativa praktiken. 

     Vi anser att verklighetens praktik är mycket komplex, att lärarna har många faktorer att ta 

hänsyn till i sin undervisning. Forskningslitteraturen har ofta ett mer ensidigt fokus, t ex på 

utvecklingen av kommunikativ förmåga, medan lärarna i verkligheten måste se till utveck-

lingen av matematikämnets alla kompetenser. Vi efterfrågar därför forskning som pekar på 

hur man kan ha en lämplig balans i sin undervisning för att eleverna ska utveckla alla mate-

matiska förmågor på ett optimalt vis. 

     Några lärare i vår studie beskriver hur Matematiklyftet har inspirerat dem till en mer 

kommunikativ praktik. Vi anser att det är högst tänkbart att det gäller fler lärare i Sverige. 

Därför skulle det vara angeläget att studera Matematiklyftets påverkan på matematik-

undervisningen överlag. 

     Steele (2001) studerade hur tio lärare, som ansågs undervisa med kommunikationen i 

centrum, implementerade Vygotskys sociokulturella teori i praktiken. Hon såg att endast två 

av dem verkligen gjorde det. Hon menar att det är viktigt för lärarutbildare och forskare att 

studera hur matematiklärare implementerar teori i praktiken, något som vi håller med om. 

 

6.5  Avslutande reflektioner 

Syftet med vår studie var att få en fördjupad förståelse av hur några lärare anser att de arbetar 

med kommunikation i sin matematikundervisning. Vi ville få en varierad bild av detta, vilket 

vi anser att vi har fått. Synen på den egna undervisningen kan skifta med tiden och det finns 

även yttre faktorer som kan påverka i vilken mån läraren kan ha ett mer elevcentrerat 

kommunikativt arbetssätt. De kan t ex handla om beskaffenheten hos lärarens grupper, de 

individer som ingår där, gruppens storlek, åldern på och den matematiska erfarenheten hos 

eleverna. 

     Vi anser att det har varit värdefullt för oss, med tanke på vår framtida roll som special-

lärare i matematik, att få ta del av informanternas tankar kring matematisk kommunikation. 

De har givit oss en fördjupad förståelse för vad lärare kan se som hinder och möjligheter i sin 

kommunikativa matematikundervisning på olika stadier. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

                         Västerås 2015-01-23 

Hej! 

Vi är två lärare som går Speciallärarprogrammet, med inriktning matematik, på Mälardalens 

högskola.  Under vårterminen kommer vi att göra ett självständigt arbete där vi vill studera 

hur matematiklärare arbetar i praktiken för att eleverna ska utveckla sin kommunikativa 

förmåga. 

Vi skulle vilja intervjua dig om hur du arbetar med avseende på detta. Vi vill spela in 

intervjun som stöd för minnet och för att kunna sammanfatta i efterhand. Vid sammanfattning 

av intervjun kommer du att avidentifieras. Det fullständiga materialet kommer endast finnas 

tillgängligt för oss och vår handledare Tina Hellblom-Thibblin. 

Deltagande i studien är naturligtvis helt frivilligt. Du kan även när som helst säga till om du 

vill avsluta ditt deltagande och om du gör det kommer eventuellt insamlat material att 

förstöras. 

Vi avser att följa de etiska riktlinjer som finns beskrivna i  Codex - regler och riktlinjer för 

forskning (codex.vr.se) samt Vetenskapsrådets skrift God Forskningssed. 

Om du har frågor om studien kontakta: 

 

Anna Nordgren 

Tel: 0730 289 576 

Mejl: anna_nordgren@guc.se 

Ylva Henricsson 

Tel: 070 288 5444 

Mejl: ylva.henricsson@vallentuna.se 

Handledare: Tina Hellblom-Thibblin (Fil. dr och universitetslektor i specialpedagogik) 

Mejl: tina.hellblom-thibblin@mdh.se 

Härmed godkänner jag mitt deltagande i studien. 

 

................................. 

Lärares underskrift 

................................ 

Namnförtydligande 

http://codex.vr.se/
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide till semistrukturerad intervju 

 

1. Berätta om en matematiklektion som du är riktigt nöjd med. (Vad är det som gör att du 

blir nöjd? Berätta mer..) 

 

2. Hur brukar du planera inför en matematiklektion av det här slaget? (Tycker du att det 

är viktigt att planera? Varför?) 

 

3. Berätta om hur en mer typisk matematiklektion, en sådan som du oftast har, ser ut. 

 

4. Vad anser du vara viktigt för att eleverna ska utveckla matematiska kunskaper? 

 

5. Hur planerar du din undervisning så att eleverna samarbetar på något vis? (När? 

Varför? Hur stödjer du dem?) 

 

6. Tycker du att det är viktigt att kommunicera matematik? Varför? Vad innebär det för 

dig att eleverna är aktiva i en kommunikation under en lektion? 

 

7. Hur gör du för att det ska ske? (Vi tar upp de typiska "lektionsdelar" som läraren har 

beskrivit och frågar om hur det sker i var och en av dem.) 

 

8. Något som har diskuterats mycket på senare år är att det är viktigt att stödja 

resonemangskompetensen och argumentationskompetensen. Hur arbetar du för att 

eleverna ska utveckla de förmågorna? 

 

 Vem är det som ställer frågor i klassrummet? (När? Hur? Vad handlar de om? Vem 

ställs de till? Vem besvarar dem? Hur utförliga är svaren? Kan du ge exempel?) 

 

 När förklarar eleverna sitt matematiska tänkande? När förklarar de någon annans 

matematiska tänkande? (För vem? Hur? Hur stödjer du dem? Varför? Hur utförliga 

brukar förklaringarna vara? Kan du ge exempel?) 
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 Använder du elevernas idéer och strategier som en källa till kunskap som alla elever 

får ta del av? (När? Hur? Exempel?) 

 

 När initierar eleverna själva kommunikation och/eller tar ansvar för att den ska leda 

framåt matematiskt? När ger de respons på varandras arbete? (Hur? Hur stödjer du 

dem?) 

 

9. Vad tycker du kan ställa till det vid undervisning i matematik? (Hur försöker du lösa 

det? Finns det någonting som kan ställa till det när eleverna samarbetar och samtalar 

med varandra?) 

 

10.  Hur skulle du vilja lägga upp en bra lektion? (Varför?) 
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Bilaga 3 

Hufferd-Ackles analysverktyg - en mer ingående redogörelse 

Hufferd-Ackles, Fuson och Sherin (2004) beskriver i ”Describing levels and components of a 

math-talking community” hur lärare tillsammans med sina elever kan skapa en 

klassrumskultur där eleverna använder varandra som resurser för att lära sig matematik 

genom att engagera sig i meningsfulla samtal om matematik. De menar att detta sätt att arbeta 

främjar alla elever. Att införa den här typen av kultur sker inte i ett slag och därför beskriver 

de hur lärare kan tänka för att stegvis komma dit samt analysera var de befinner sig i 

utvecklingen. I sin studie identifierar de fyra olika inbördes relaterade beståndsdelar som de 

anser fångar samtalskulturens tillväxt över tid. Dessa kallar de Ställa frågor (Questioning), 

Förklara matematiskt tänkande (Explaining math thinking), Källa till matematiska idéer 

(Source of mathematical ideas) och Ansvar för lärande (Responsibility of learning) (s. 87). De 

beskriver att dessa fyra beståndsdelar är de huvudsakliga särdrag som avgör om 

samtalskulturen är effektiv eller inte och att man kan analysera utifrån dem. De har infört en 

skala på 0-3 för denna analys, där 0 står för samtalskulturen i en lärarcentrerad traditionell 

undervisning och 3 står för en fullt utvecklad elevcentrerad samtalskultur. På nivå 1 börjar 

läraren driva på eleverna så att de ska tänka själva och på nivå 2 börjar läraren få eleverna att 

ta större plats i de matematiska samtalen. 

Här följer en översikt över hur en samtalskultur växer fram utifrån de fyra särdragen och 

nivåerna: 

 

Ställa frågor: 

På nivå 0 är det läraren som frågar ut eleverna och de förväntas komma med ett kort, svar. På 

nivå 1 ställer läraren fortfarande frågorna men eleverna förväntas förklara hur de tänker. På 

nivå 2 börjar eleverna själva ställa frågor och uppmuntras även att rikta dem till varandra. 

Lärarens frågor börjar här bli mer av karaktären som uppmuntrar eleverna att förklara, tänka 

vidare och lyssna på varandra. På nivå 3 är det eleverna som initierar frågorna och de ställer 

dem i första hand till varandra. De kommer t ex med påståenden som de sedan ifrågasätter, 

förklarar och diskuterar det rimliga hos i grupp. Eleverna kan på denna nivå själva börja ställa 

frågor utan att ta hjälp av läraren och har kommit dit att de vill vara en del av samtalet. 

Läraren är dock fortfarande viktig eftersom hon ställer uppmuntrande frågor som leder 

samtalet framåt och manar till eftertanke. 
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Förklara matematiskt tänkande: 

På nivå 0 förväntar sig läraren enbart korta förklaringar från eleverna eller står för dem själv. 

Oftast handlar förklaringar om att ange rätta svar eller att läraren leder eleven genom en 

förklaring och själv fyller i det mesta. På nivå 1 börjar eleverna förstå att det är viktigt att de 

själva kan förklara hur de tänker och de ger något fylligare svar på frågor och de börjar bli 

mer bekväma i att presentera sina förklaringar för andra. Här är det dock fortfarande lärarens 

frågor och stöd som gör att elevernas förklaringar växer fram och det sker del för del. På nivå 

2 känner sig eleverna mer trygga i att förklara inför andra och läraren bistår dem genom att 

ställa frågor som gör förklaringarna mer kompletta. På nivå 3 börjar eleverna argumentera för 

och rättfärdiga sina idéer och förklara sina tankegångar mer noggrant utan assistans från 

läraren. På denna nivå är läraren till hands för att vägleda och uppmuntra eleverna om det 

behövs, men håller sig i bakgrunden om det inte gör det. 

 

Källa till matematiska idéer: 

På nivå 0 presenterar läraren för eleverna hur de genom procedurer ska lösa problem på tavlan 

och eleverna imiterar procedurerna och kopierar lärarens ordval. På nivå 1 börjar läraren 

försöka få eleverna att plocka fram sina idéer kring hur man kan lösa problem. På det viset 

kan läraren få bättre kännedom om elevernas kunskaper, det som de missförstår och hur de 

utvecklas. Det är dock fortfarande läraren som presenterar det matematiska innehållet på 

denna nivå. På nivå 2 tar läraren ett steg tillbaka och låter eleverna upptäcka matematiken 

själva genom undersökande aktiviteter i samarbete med varandra där de tillåts använda olika 

och testa alternativa metoder. Läraren övergår till att ställa öppna frågor och nöjer sig inte 

med att eleverna presenterar rätta svar utan driver på dem att undersöka andra strategier. 

Läraren ber även eleverna om att förklara sina strategier så att de andra förstår dem. På denna 

nivå får läraren en bättre inblick i elevernas kunskaper och kan utvärdera sin undervisning och 

anpassa den. Läraren använder också elevernas missförstånd som lärandemöjligheter och får 

eleverna att diskutera matematisk terminologi. På nivå 3 har eleverna nått en bättre 

självkänsla och ser sina matematiska bidrag som viktiga, något som läraren visar genom att få 

eleverna att undersöka varandras idéer. Läraren ger eleverna mer utrymme för samtal och 

använder deras idéer för att rikta in undervisningen mot det som står i kursplanen. Läraren 

presenterar inte längre själv vad eleverna ska göra utan låter de viktiga idéerna och 

strategierna dyka upp i undervisningen vartefter eleverna upptäcker dem. Det läraren gör är 

att följa upp och relatera strategierna och tankegångarna till varandra. 
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Ansvar för lärande: 

På nivå 0 är eleverna passiva lyssnare, både när läraren och när andra elever presenterar 

något, och de har inte självförtroende eller vilja att själva lyfta tankar. När eleverna pratar gör 

de det enbart med tanke på att läraren ska höra. På nivå 1 börjar läraren driva på eleverna så 

att de måste lyssna på det andra elever säger eftersom de kan bli tvungna att repetera det 

någon annan har sagt, något som får eleverna att bli något mer aktiva som lyssnare. På nivå 2 

går läraren över till att eleverna ska kunna förklara det någon annan har sagt med sina egna 

ord, något som kräver ett mer aktivt lyssnande och tänkande. På denna nivå börjar eleverna ta 

ett större ansvar för att resonera kring den matematik som presenteras av andra, jämföra och 

utvärdera strategier och ställa frågor. På nivå 3 tar eleverna ansvaret för att själva initiera 

arbetet med att förklara sina egna och andras tankegångar, både i små grupper och i helklass. 

De lyssnar aktivt och ger också konstruktiv respons till andra som uppmuntrar till vidare 

arbete. På denna nivå kan eleverna undervisa varandra ifall så behövs och de kan självständigt 

utvärdera sitt arbete. Lärarens roll är att utmana eleverna och uppmuntra deras arbete.   

Hufferd- Ackles et al (2004) betonar att processen att komma från nivå 0 till 3 måste få ta sin 

tid. Att gå från nivå 0 till 1 går snabbt eftersom det enbart handlar om lärarens vilja att ändra 

sin undervisning. Att däremot gå från nivå 1 till 2 tar längre tid eftersom det är där skiftet 

sker, mellan att läraren är i fokus till att det är eleverna som är det. Detta kräver en stor 

omställning både för lärare och elever och läraren måste tro på elevernas förmåga, våga 

utmana deras tänkande och känna förtroende inför att deras tankegångar kommer att leda 

framåt matematiskt. Att gå från nivå 2 till 3 sker gradvis eftersom eleverna behöver läras in i 

sina nya centrala roller och de behöver bl a själva behärska en lämplig matematisk 

terminologi för att komma dit. Hufferd-Ackles et al (2004) betonar dock att resan från nivå 1 

till 3 inte är linjär utan att läraren måste vandra mellan nivåerna vartefter eleverna lär sig nya 

saker, ny terminologi och bekantar sig med nya matematiska områden. 

     Hufferd-Ackles et al (2004) har sett att deras tankar kring den matematiska 

samtalskulturens fyra beståndsdelar samt de olika nivåerna har använts av lärare för att 

utveckla en undervisning med betoning på kommunikation och att detta fungerar. Även 

Wachira et al (2013) samt Stein (2007) menar att lärare kan använda deras nivåindelning för 

att utvärdera hur väl kommunikationen fungerar i klassrummet. Stein (2007) betonar dock att 

att den enbart kan användas för att utvärdera hur det fungerar i klassrummet, inte för enskilda 

elever. 

 

 


