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Sammanfattning 

Studiens fokus var dels vilka kategorier av innehåll som framkom i lärarnas kommunikation dels vilka 

förändringar i innehållet som uttolkades i matematiklärares kommunikation i början och i slutet av ett 

kompetensutvecklingsprojekt. Kontexten i kompetensutvecklingsprojektet var i form av modellen 

learning study, där sju lärarlag, sammanlagt 20 lärare deltagit. Ramverket i studien var tematisk analys, 

analys av matematiska kompetenser samt funktionell textanalys. Studiens resultat visar på flera 

förändringar, till exempel att de fem uttolkade huvudkategorierna innefattade fler underkategorier i 

slutet av kompetensutvecklingsprojektet. När det gäller matematiskt innehåll så visar analysen att 

lärarna kommunicerade matematika kompetenser på ett mer mångfacetterat sätt i slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet. Då lärarna kommunicerade matematikundervisning använde de sig till 

viss del av ett annat sätt att uttrycka sig i slutet än i början av kompetensutvecklingsprojektet. I början 

talade de till exempel om att höra vad eleverna uttrycker till att i slutet använda sig av ordet lyssna. 

Resultatet visade även förändringar avseende hur lärarna samtalade om laborativt material. Fokus har 

flyttats från det laborativa materialet till att lärarna funderade över vilken matematik som eleverna 

uttryckte med hjälp av det laborativa materialet.  

Nyckelord 

Kommunikation, förändringar, matematiska kompetenser, kompetensutvecklingsprojekt, learning 

study, matematiklärare 

 

Abstract 

The focus of this study was to find out which categories of content emerged from the teachers' 

communication as well as which content changes could be seen in the communication of mathematics 

teachers in the early and final stages of a skills development project. The context of the project was in 

the form of a learning study in which a total of 20 teachers, divided into seven teams, participated. The 

theoretical framework of this study was thematic analysis, mathematical competencies as well as 

mathematical content, and functional text analysis. The results of the study identified five main 

categories and found several communication changes. Near the end of the project several subcategories 

emerged. In terms of mathematical content, the analysis shows that the teachers communicated more 

aspects of mathematical competencies emerged later in the project rather than in the beginning. While 

communicating their mathematics teaching, the teachers changed their way of expressing themselves 

over the course of the project. In the beginning, for example, they talked about hearing what their 

students said while, by the end, they talked about listening. This study also identified changes regarding 

how the teachers conversed about common tools and educational materials. Focus shifted from the 

common tools and educational materials to a consideration of the mathematics the students expressed 

with the help of said common tools and educational materials.  
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Inledning 

Studien är ett självständigt arbete inom masterprogrammet i matematikämnets didaktik där lärares 

kommunikation under ett kompetensutvecklingsprojekt avseende innehållsliga aspekter har studerats. I 

inledningen motiveras studien i samhällelig anda genom redogörelse för hur kollegialt lärande, 

meningsskapande, kan gynna utvecklingen i skolan. Vidare tar motiveringen stöd i forskning där samtal 

och kollegialt lärande, meningsskapande i lärarlag, är i fokus. Avslutningsvis ges en bild över mitt 

personliga intresse för genomförandet av studien samt studiens syfte och frågeställningar.  

Varför en studie om hur lärare samtalar om sin 

undervisning 
Skolverket (2013), som tar stöd i  skollagens skrivning ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet1” (SFS 2010:800, 1 kap. 5 § tredje stycket), lyfter fram vikten av det kollegiala 

lärandet. Skolverket (2013) betonar att ”Det läraren gör i sitt klassrum måste vila på systematisk 

kompetensutveckling och samarbete med kollegor” (Skolverket, 2013, s. 9). Vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet är ”kunskapskällor som kompletterar varandra” (Skolverket, 2012, s. 1). Skolverket 

(2013) menar att ”kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av 

professionsutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskaper i den dagliga 

praktiken” (Skolverket, 2013, s. 25), exempelvis kollegial handledning, lesson study och learning study. 

Enligt Skolverkets rapport (2006) anser lärarna själva att den genomförda organisationen av lärare i 

arbetslag, som följer eleverna, har inneburit att frågor om innehållet och dess behandling ofta får stå 

tillbaka. För att gagna elevernas studieresultat efterlyste lärarna diskussioner med lärare som undervisar 

i samma ämne, vilket de upplever har minskat (Skolverket, 2006). Skolverket (2013) lyfter fram vikten 

av ’den kritiskt reflekterande läraren’ som tillsammans med kollegor vill utveckla sin praktik. Istället 

för individuella kompetensutvecklingsinsatser finns det mer stöd för en systematisk 

kompetensutveckling i form av  ”skolbaserade aktiviteter, klassrumsobservationer reflektion över dessa 

och med inslag av utomstående expertis” (Skolverket, 2013, s. 242) för att avtrycket i verksamheten ska 

bli mer varaktig.  

Gustavsson (2008), som studerat lärares lärande där kontexten varit modellen learning study3,  anser att 

det är ”viktigt att lärares eget lärande diskuteras” (Gustavsson, 2008, s.12). En viktig utgångspunkt i det 

kollegiala lärandet är reflektion och att tid ges för att reflektera tillsammans över sin praktik 

(Gustavsson, 2008; Skolverket, 2013).  Gustavsson (2008) skriver att  

                                                      
1 Begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet preciseras inte i skollagen, men förklaras i en 
promemoria (Skolverket, 2012, s.1). Att inta ett vetenskapligt förhållningssätt förklaras som att ”kritiskt 
granska, pröva och att sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang” (Skolverket, 2012, s. 1). Beprövad 
erfarenhet förklaras som ”erfarenhet som är dokumenterad, delad och prövad i ett kollegialt sammanhang” 
(Skolverket, 2012, s. 1). 

2 som refererar till Timperley, Wilson, Barrar & Fung, (2007). Teacher Professional Learning and Development: 
Best Evidence Synthesis Iteration. Wellington, Ministry of Education. 
http://educationcounts.edcentre.govt.nz/gota/BES  

3 Learning study beskrivs mer utförligt under avsnittet Studiens kontext – Kompetensutveckling genom 

deltagande i learning study. 

http://educationcounts/
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Om lärare ska ha möjlighet att bidra till en skola för alla elever måste de genom en självkritisk 

hållning och tillsammans med andra kollegor får möjlighet att använda sin pedagogiska praktik i 

kompetensutvecklingen (Gustavsson, 2008, s. 48). 

Det kollegiala lärandet är hela tiden en pågående process med nya utmaningar och förändringar. Även 

Andersson och Carlström (2005) anser att det är av största vikt att lärare får tid för samtal och reflektion 

för att få en gynnsam utveckling av ett kollektivt lärande. Wernberg (2009), vars studie tar sin 

utgångspunkt i modellen learning study, lyfter att ”samarbete och diskussion om innehållsliga frågor 

med koppling till läraruppdraget så som det formuleras i kursplanerna är en viktig del i lärares möjlighet 

till eget lärande och i förlängningen därmed också elevernas” (Wernberg, 2009, s. 206). Ohlsson (2004) 

betonar vikten av att lärare får tid och möjlighet att reflektera på den högsta nivån, det vill säga varför 

man gör som man gör i vardagsarbetet. I ett gemensamt reflekterande samtal blir det ett kommunikativt 

möte (ibid.). För att skapa det goda samtalet i det kommunikativa mötet behöver deltagarna, menar 

Handahl (1996), vara lyhörda, intresserade av andras synpunkter och ha tolerans för att de egna 

argumenten inte är de mest betydelsefulla. Med hjälp av reflektion och dialog med andra kan lärare 

problematisera det egna arbetet. I dessa samtal finns då möjligheter att utveckla ett gemensamt 

yrkesspråk som enligt Handahl (1996) gör yrkesutövningen professionell. I en framgångsrik 

professionsutveckling är det centralt, enligt Wettergren (2013), att insatserna är långsiktiga och att fokus 

ligger på lärarnas undervisning. Wettergren (2013) har beskrivit och analyserat lärares samtal om 

bedömning och anser att stöd behöver ges till lärarna för att de ska ges möjlighet att förändra och 

utveckla sitt bedömningsarbete. Även Brodie och Shalem (2011) ser i sin studie att långsiktiga insatser 

är nödvändiga och att kombinationen av utmaning och solidaritet gav stöd åt lärarnas ansvar gentemot 

varandra och matematikundervisningen. Brodie och Shalem (2011) (se även Gustavsson, 2008; 

Handahl, 1996; Ohlsson, 2004; Wernberg, 2009) anser att lärares professionsutveckling bör utgå från 

den egna praktiken, vara meningsfull och ha ett tydligt fokus samt att möjlighet finns till att föra kritiska 

och reflekterande samtal kring sin undervisning. 

Mitt personliga intresse för att genomföra studien är att jag i över 20 år har arbetat som lärare i 

grundskolan, främst på lågstadiet men även en del på mellanstadiet och har då ingått i olika arbetslag. 

Under dessa år har jag deltagit i kompetensutveckling4 av olika slag och i olika ämnen. Under de senaste 

15 åren har jag arbetat som lärarutbildare på lärarutbildningen inom matematikämnets didaktik  

(matematikdidaktik)5 främst för blivande lärare i förskoleklass till och med årskurs 6.  Jag har även 

undervisat ”lärare på fältet”, det vill säga verksamma lärare, då de har deltagit i kompetensutveckling i 

matematikämnets didaktik. Under våren 2010 deltog jag själv i en learning study som är en modell för 

kompetensutveckling och ingick då i ett lärarlag som genomförde en learning study (Hverven, 

Landtblom & Ridderlind, 2010). Att tillsammans med lärarlaget få tillfälle att fördjupa sig i ett 

lärandeobjekt6 innebar många intressanta och lärande, meningsskapande, samtal kring det valda 

lärandeobjektet. Att både själv ha deltagit i och att själv ge kompetensutveckling i matematikämnets 

didaktik har lett till funderingar över hur denna kompetensutveckling kommer till uttryck hos lärarna. 

Redan vid skrivandet av uppsats på C-nivå (ter Vehn & Wettergren, 2007) fanns intresset på pedagogisk 

utveckling i lärarlag. Fokus var då på lärares beskrivning, i intervjuform, vad pedagogisk utveckling i 

arbetslag kunde innebära. Matematikämnets didaktik var då inte i fokus. Nu har intresset riktats mot att 

                                                      
4 Kompetensutveckling är ett vidare begrepp som omfattar både fortbildning och vidareutbildning (SOU 
1999:63). 

5 Begreppet matematikdidaktik började användas efter en konferens 1986 (Bergsten, 2000). 

6 Lärandeobjektet är det fenomen som ska ges möjlighet att läras. Det direkta lärandeobjektet, definierat som 
innehåll för lärandet, utgör inte målen i sig utan det är elevernas förmåga att hantera innehållet, det indirekta 
lärandeobjektet, som är det man vill åstadkomma. Dessa två aspekter kan separeras analytiskt, men de kan i 
praktiken inte existera utan varandra. 



3 

 

beskriva innehållsliga aspekter som matematiklärare uttryckt under ett kompetensutvecklingsprojekt i 

matematikämnets didaktik där samtalet genom modellen learning study var i fokus.  

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet var att ge en bild av hur lärares kommunikation under ett 

kompetensutvecklingsprojekt kan förändras med avseende på innehållsliga aspekter. Modellen learning 

study, som var studiens kontext, bygger på det kollegiala lärandet där reflekterande samtal i lärarlag är 

i fokus. Min avsikt var att göra en jämförelse, avseende innehållsliga aspekter, av vad som framkom i 

enkäterna och i ljudupptagningarna, genomförda i början och i slutet av kompetensutvecklingsprojektet. 

I avsikt att besvara det övergripande syftet så har jag utgått från följande frågeställningar: 

 

1. Vilka kategorier av innehåll går att uttolka från matematiklärares kommunikation i samband 

med ett kompetensutvecklingsprojekt? Innehåll förstås här i vid mening där innehållet som 

undervisning, arbetssätt mm ingår. 

2. Hur förändras matematiklärares kommunikation under ett kompetensutvecklingsprojekt, med 

avseende på innehåll och hur innehållet kommuniceras? 
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Bakgrund – tidigare forskning 

Forskningsöversikten inleds med hur några forskare beskriver det mångfacetterade begreppet 

matematisk diskurs, vilket även inkluderar matematiska kompetenser. Gemensamt för den forskning 

som presenteras under rubriken Matematiksamtal- matematiklärares kollegiala meningsskapande är 

kollegialt lärande, där matematiklärare samtalar och diskuterar matematikundervisning. Genomgående 

lyfts relevansen för studien. Avslutningsvis definieras begreppen arbetssätt och arbetsform samt 

laborativ matematikundervisning och laborativa matematikmaterial. Det är utifrån dessa definitioner 

som begreppen använts i studien.  

Matematisk kompetens – ett mångfacetterat 

begrepp 
Studiens forskningsfrågor handlar bland annat om vilket specifikt matematikinnehåll som 

kommunicerades av lärarna samt hur. Det matematiska innehållet innefattar matematisk kompetens. 

Matematisk kompetens beskrivs olika eftersom innebörden av matematisk diskurs varierar beroende på 

kontext och teoretiskt perspektiv. Att delta i en matematisk diskurs kan förstås som ett sätt att prata, att 

vara i en matematisk diskussion, vilket har varit utgångspunkten i studien. I studien har begreppet 

matematisk diskurs använts utifrån Moschkovich (2003) beskrivning 

Participating in mathematical discourse practices can be understood in general as talking and acting in 

the ways that mathematically competent people talk and act when talking about mathematics 

(Moschkovich, 2003, p. 326). 

 

Moschkovich (2003) anser att matematiskt diskurs är ett mångfacetterat begrepp. Det finns inte en 

matematisk diskurs, en väg att förstå matematik, ett sätt att tänka om matematik eller ett sätt att arbeta 

med matematik (Moschkovich, 2003). För att ge en bild av innebörden av matematisk kompetens, vilket 

är ett begrepp som har använts i studien, så beskrivs nedan hur några forskare redogör för matematisk 

diskurs och utifrån det beskriver matematiska kompetenser.  

För att beskriva matematiskt lärande eller meningsskapande så kan det, enligt Moschkovich (2003), vara 

användbart att göra en distinktion mellan 'varje dag'-diskurs och en matematisk diskurs, från vardagsprat 

till ett mer precist matematiskt sätt att uttrycka sig. Denna distinktion kan, enligt Moschkovich, även 

begränsa. Enligt Moschkovich så kan språkliga misstag även innebära resurser för att utveckla 

matematiska kompetenser. Moschkovich (2003)  utgår i sitt resonemang från den sociokulturella teorins 

föreställning om det situerade lärandet. Att använda sig av formella definitioner är inte det enda sättet 

att delta i matematiska diskurser (Moschkovich, 2003). Att lära matematik involverar att lära sig att 

använda matematiskt språk mer, att det är en process (ibid.). Samma term eller begrepp kan ha flera 

betydelser. Meningsskapande handlar om att kunna använda sig av dessa termer i relevanta sammanhang 

i olika kontexter samt att matematiska argument kan presenters av olika anledningar såsom att övertyga, 

summera eller förklara (ibid.).  

Matematisk kompetens kan beskrivas som en övergripande förmåga, vilket innefattar att förstå, värdera, 

utföra och använda matematik i olika sammanhang. Då Skovsmose (1990) diskuterar matematik och 

matematikundervisning så gör han det i relation till demokratibegreppet. Skovsmose lyfter att 

utbildningen i matematik borde vara mer kritisk, karaktäriserad av nyckelbegreppen kritisk kompetens, 

kritisk distans och kritiskt engagemang. Skovsmose menar att matematisera, eller utveckla matematisk 

kompetens, innebär i princip att formulera, kritisera och utveckla vägar till förståelse. För att 
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matematikundervisningen ska kunna gynna utvecklandet av demokratibegreppet i relation till 

matematiken och som samhällsmedlem eller medborgare så behöver både eleverna och lärarna utveckla 

den reflekterande kompetensen i förhållande dels till det matematiska innehållet och dels till 

konstruerandet och användandet av matematiska modeller.   

Även Niss och Höjgaard Jensen (2002, 2011) använder sig av begreppet matematisk kompetens, men 

inte på samma sätt som Skovmoses (1990) beskrivning av att matematisera eller utveckla matematisk 

kompetens. Niss och Höjgaard Jensen (2002, 2011) har tillsammans med en arbetsgrupp skrivit en 

rapport från projektet Kompetencer Og Matematiklaering (KOM-projektet) där syftet var att utveckla 

matematikundervisningen i Danmark. Arbetet utmynnade i en beskrivning av åtta matematiska 

kompetenser; tankegångskompetens, problembehandlingskompetens, modelleringskompetens, 

resonemangskompetens, representationskompetens, symbol- och formalismkompetens, 

kommunikationskompetens samt hjälpmedelskompetens.  

Tankegångskompetensen förklaras som att kunna utöva matematisk tankegång. Medvetenheten om 

vilka frågor och svar som är karaktärisktiska för matematik är kärnan i denna kompetens. I 

problembehandlingskompetensen ingår att kunna formulera, lösa och hantera olika sorters matematiska 

problem och om möjligt eller önskvärt på olika sätt. Modelleringskompetensen innebär att kunna 

modellera, det vill säga skapa en modell från en given situation, att kunna använda modellen, analysera 

modellen och kunna dematematisera modellen. Att kunna följa och bedöma ett matematiskt resonemang 

och att kunna resonera matematiskt, samt att producera argument för att svara på och lösa matematiska 

frågor, är sätt att visa att man utvecklar och utvecklat resonemangskompetensen. 

Representationskompetens handlar om att kunna tolka och använda olika representationer för 

matematik, allt från symboler till material, men symboler är extra viktiga. Kompetensen innebär även 

att kunna välja och växla mellan representationer. Innebörden i symbol- och formalismkompetens är att 

kunna avkoda och hantera matematiskt symbolspråk, översätta mellan symbol och ord, berätta vad det 

handlar om samt att hantera uttryck och formler. Att kunna kommunicera i, med och om matematik är 

ett sätt att uttrycka kommunikationskompetens. Det behöver inte inkludera speciella former av 

matematisk representation. Kommunikationskompetensen sker mellan en sändare och en mottagare och 

den situation de är i. Hjälpmedelskompetens förklaras som att kunna använda, förstå och förhålla sig, 

på ett reflekterat sätt till diverse (tekniska) hjälpmedel för matematisk verksamhet samt till 

representationer med materiella objekt till exempel vid mätning. Den innebär även att känna till 

möjligheter och begränsningar med hjälpmedel och verktyg. Med hjälp av dessa kompetenser så kan 

undervisningen både planeras och analyseras. De olika kompetenserna behöver kombineras med stoffet 

vid planering av undervisning (Niss & Höjgaard Jensen, 2002, 2011). Stoff innebär, enligt Niss och 

Höjgaard Jensen beskrivning, Tal och talområden, Aritmetik, Algebra, Geometri, Funktioner, Analys, 

Sannolikhet, Statistik, Diskret matematik, Optimering (Niss & Höjgaard Jensen, 2002, 2011). 

Ytterligare en generell beskrivning av matematisk kunnande som har utarbetats för motsvarande grund- 

och gymnasieskolan i USA är visualiserat som ett rep (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001).  Repet är 

sammanflätat av fem ihoptvinnade trådar där varje kompetens 7 representeras av en tvinnad tråd. De fem 

kompetenserna, trådarna, bildar tillsammans ”strands of proficiency” (Kilpatrick m fl, 2001). De fem 

kompetenserna är begreppslig förståelse, procedurkunnande, strategisk kompetens, logiskt resonemang 

och produktivt förhållningssätt. Den begreppsliga förståelsen innebär förståelse av matematiska 

begrepp, operationer samt relationer eller samband mellan begreppen (Kilpatrick m fl, 2001). Den 

                                                      
7 Ingen term fångar helt, enligt Kilpatrick m fl (2001), alla aspekter av skicklighet, kompetens och kunskap och 
därför har Kilpatrick m fl (2001) valt begreppet ”strands of proficiency”. För att vara tydligt så väljer jag här att 
använda mig av ordet kompetenser. 
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begreppsliga förståelsen kan till stor del likställas med tankegångskompetensen som Niss och Höjgaard 

Jensen (2002, 2011) beskrivit. Procedurkunnande innefattar skicklighet i att utföra procedurer dels på 

ett flexibelt och lämpligt sätt dels på ett precist och effektivt sätt (Kilpatrick m fl, 2001), vilket i Niss 

och Höjgaard Jensens (2002, 2011) beskrivning av kompetenser kopplas till symbol- och 

formalismkompetens. Strategisk kompetens innebär förmåga att kunna formulera, representera och lösa 

matematiska problem (Kilpatrick m fl, 2001), vilket motsvaras av Niss och Höjgaard Jensens (2002, 

2011) problembehandlingskompetens. Logiskt resonemang innefattar förmåga till logiskt tänkande, 

reflektion och förklaringar (Kilpatrick m fl, 2001). I Niss och Höjgaard Jensens (2002, 2011) 

beskrivning av kompetenser så uttrycks logiskt resonemang som tre olika kompetenser, det vill säga 

resonemangskompetens, kommunikationskompetens och representationskompetens. Att kunna inta ett 

produktivt förhållningssätt innebär att kunna se matematiken som förnuftig, användbar, givande och att 

detta är kopplat till självtillit (Kilpatrick m fl 2001). Produktivt förhållningssätt har ingen tydlig 

motsvarande kompetens hos Niss och Höjgaard Jensens (2002, 2011) beskrivning av kompetenser. När 

det gäller hjälpmedelskompetensen och modelleringskompetensen, som Niss och Höjgaard Jensen 

(2002, 2011) beskriver, så finns ingen tydligt koppling till Kilpatricks m fl (2001) beskrivning av 

kompetenser. 

Det övergripande syftet för studien var att ge en bild av hur lärares kommunikation under ett 

kompetensutvecklingsprojekt kan förändras avseende innehållsliga aspekter. Jämförelsen avser hur 

innehållet i lärarnas kommunikation förändrades samt förändring avseende vilka aspekter inom 

matematiskt innehåll som kommunicerades i början och i slutet av kompetensutvecklingsprojektet. För 

att tolka det matematiska innehåll som lärarna uttryckte i enkäter och i samtalen (ljudupptagningarna) 

så valde jag att använda mig av de åtta kompetenser som Niss och Höjgaard Jensen (2002, 2011) 

beskrivit. I jämförelse med Kilpatricks m fl (2001) beskrivning av logiskt resonemang så har Niss och 

Höjgaard Jensen (2002, 2011) beskrivit det som tre olika men näraliggande kompetenser, vilket innebar 

att det i analysen fanns möjlighet att uttolka om det var kommunikationskompetensen, 

representationskompetensen eller resonemangskompetensen som uttrycktes i lärarnas kommunikation. 

I tolkningen av datamaterialet har även hjälpmedelskompetensen och modelleringskompetensen varit 

en hjälp i analysarbetet, vilket var ytterligare en anledning till att använda de åtta kompetenser som Niss 

och Höjgaard Jensen (2002, 2011) beskriver. Jag är väl medveten om att det är en aspekt av att beskriva 

matematiskt innehåll och att till exempel självtillit (Kilpatrick m fl, 2001) och känslor eller attityder 

(Emotions, Beliefs and Behaviour) som påverkar lärandeprocessen enligt Hannula (2006)  inte omfattas 

av dessa kompetenser.  

Matematiksamtal – matematiklärares kollegiala 

meningsskapande 

Gemensamt för den forskning som presenteras i detta avsnitt är kollegialt lärande, meningsskapande, 

där matematiklärare samtalar och diskuterar matematikundervisning. Matematiklärares kollegiala 

meningsskapande kan uttryckas i form av kvalitativa intervjuer (Persson, 2009), i form av i 

fokusgruppsintervjuer (Wettergren, 2013) och som projekt över tid där samtal mellan lärare under en 

längre tid är modellen för att utveckla matematikundervisningen (Brodie & Shalem, 2011; Wernberg 

2009).  

Persson (2009) intresserade sig i en longitudinell studie för hur blivande lärare och lärare talar om 

matematik och matematikundervisning. I Perssons (2009) analys framkom att lärarna hade förändrat sitt 

sätt att tala om matematik och matematikundervisning under utbildningstiden, men det varierade i vilken 

utsträckning lärarna omsatte detta i den egna undervisningen.  
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Wettergren (2013) intresserade sig för hur lärare i lärarlag talar om bedömning av elevarbeten i 

matematik. Wettergren såg i sin studie att två lärargrupper hade olika ingångar då de samtalade om 

bedömning. I den ena skolan inleddes diskussionen med form, struktur samt om elevlösningen är 

matematiskt korrekt. I den andra skolan inleddes bedömningsdiskussionen med samtal om vilka 

kunskaper eleverna ska uppvisa för en viss kvalitet eller kunskapskrav innan de bedömer elevexemplen. 

Wettergren (2013) menar att de skillnader som uttolkats utifrån samtalen mellan lärargrupperna kan 

tolkas ”som nyanser och variationer av samma tankekollektiv, nämligen svenska matematiklärares 

tankekollektiv” (Wettergren, 2013, s. 97).  

Att studera språkets användning och uttryck i relation till hur matematiklärare samtalar om 

matematikundervisning är ett av sätten att studera kollegialt lärande, meningsskapande. Både Persson 

(2009) och Wettergren (2013) har använt sig av och prövat, Flecks8 (1935/1997) kunskapsteoretiska 

ramverk då de studerat språkets användning och uttryck, inom institutioners olika tankekollektiv, vilket 

bestäms av den under en viss tid rådande tankestilen. I Perssons (2009) studie, i likhet med min studie, 

har fokus varit på om lärare förändrat sitt sätt att tala om matematik och matematikundervisning över 

tid, även om vi studerat utifrån olika tidsspann. Wettergrens studie (2013) har fokuserat på vad som 

uttrycks i samtal i lärarlag. I likhet med min studie har Wettergren (2013) studerat matematiklärares 

kollegiala meningsskapande, även om fokus i matematiksamtalen varit olika i våra studier.  

Utveckling av matematikundervisning som sker över en längre tid där samtal mellan lärare är i fokus 

exemplifieras dels med Brodie och Shalems (2011) utvecklingsprojekt där de använt sig av Professional 

Learning Communities (PLC) för att genomföra sin studie och dels Wernbergs (2009) studie där hon 

följt tre learning studies. 

Brodie och Shalems (2011) utvecklingsprojekt handlade om att göra den så kallade tysta kunskapen 

synlig. Fokus i Brodie och Shalems (2011) studie var på utveckling och planering av lärarnas 

matematiklektioner i årskurs 3-9. Till viss del kan PLC, som genomförs i ett antal steg och cykler, 

jämföras med modellen learning study (se Runesson, 1999, 2008; Wernberg, 2009), som varit denna 

studies kontext. Både PLC och learning studies tar sin utgångspunkt i att ta reda på möjliga svårigheter 

och missuppfattningar som elever kan uttrycka, så kallade kritiska aspekter i relation till lärandeobjektet 

(Marton, 2005; Marton & Pang, 2006). Inom learning studies är det inte lektionen i sig som är i fokus. 

Fokus är de möjligheter till lärande som ges under lektionen, ämnesinnehållet, det vill säga 

lärandeobjektet (Runesson, 2008). 

Wernberg (2009) har i sin praxisnära studie följt tre learning studies, för att utifrån ett 

variationsteoretiskt perspektiv 9 studera hur lärandeobjektet behandlas under dessa. Wernberg (2009) 

studerade hur lärandeobjektets olika former, det vill säga det intentionella, det iscensatta och det erfarna 

lärandeobjektet,10 gestaltas samt relationen mellan dessa. I sin beskrivning av resultatet av studien lyfter 

Wernberg att lärarna hade en tendens att glida ifrån det intentionella lärandeobjektet och att det 

iscensatta lärandeobjektet vid flertal tillfällen istället kom att handla om att ge ett korrekt svar på en 

uträkning. Resultatet visar även ”hur läranderummet beroende på hur läraren bemötte elevernas svar, 

                                                      
8 Fleck, L. (1935/1997). Uppkomsten av ett vetenskapligt faktum: inledning till läran om tankestil och 
tankekollektiv. Eslöv: B. Östlings Bokförl. Symposium. 

9 Variationsteorin har utvecklats ur fenomenografin. ”Inom fenomenografiskt inriktad forskning beskrivs 
människors kvalitativt olika sätt att erfara fenomen i omvärlden. Variationsteorin har utvecklats ur 
fenomenografin till att även ha som mål att utveckla lärandet” (Wernberg 2009, med hänvisning till Marton & 
Booth, 1997). 

10 Det intentionella lärandeobjektet, sett ur lärarens perspektiv, är det avsedda objektet som ”mer eller mindre 
kommer till uttryck i vad som säga och görs under lektionen” (Gustavsson, 2008, s. 22). Det iscensatta 
lärandeobjektet är forskarens beskrivning av vad eleverna hade möjlighet att lära sig under lektionen. Vad som 
är möjligt att lära framträder i det iscensatta lärandeobjektet, medan det erfarna lärandeobjektet visar sig 
utifrån vad varje elev urskiljde, vad varje elev verkligen lärde sig (Marton & Ling, 2007).  
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antingen vidgats eller i vissa fall krympts” (Wernberg, 2009, s. 197) och att det kan påverka den 

möjlighet eleverna har att erfara lärandeobjektet och dess kritiska aspekter. En skillnad mellan de olika 

lektionerna är således det variationsmönster som framträder i de tre studierna. 

Gemensamt för den forskning som presenterats ovan (Brodie & Shalem, 2011; Persson, 2009; 

Wernberg, 2009; Wettergren, 2013) är matematiklärares kollegiala meningsskapande då de deltar i 

professionella samtal i syfte att utveckla matematikundervisning. I Perssons (2009) studie framkom att 

de nyblivna lärarna uppskattade den återkoppling de fick i samband med att de deltog i delstudie två. 

Persson (2009) menar att studiens resultat indikerar 

att en sådan återkoppling efter det att läraren varit verksam i ett drygt år, har positiva effekter 

avseende huruvida läraren fördjupar och vidareutvecklar sin roll som matematiklärare. Läraren 

har nu erfarenhet av undervisning och kan på ett djupare sätt än under studietiden därför tänka 

igenom frågor som varför hon väljer en speciell form för det innehåll hon vill att eleverna ska 

förstå (Persson, 2009, s. 157). 

 

Wettergren (2013) lyfter fram, utifrån resultatet i sin studie, att professionella samtal kan vara ett redskap 

för att lärarna ska kunna förändra och utveckla sin bedömningspraktik. Det intressanta är, enligt 

Wettergren, hur lärare talar om bedömning. Brodie och Shalem (2011) anser att för att en utveckling av 

lärares profession i form av kompetensutveckling ska ge bestående effekter så behöver den utgå från 

den egna praktiken och ske under en längre tid. Brodie och Shalem (2011) ser i sin studie att långsiktiga 

insatser är nödvändiga och att kombinationen av utmaning och solidaritet gav stöd åt lärarnas ansvar 

gentemot varandra och matematikundervisningen. Fokus i Wernbergs (2009) studie var inte på lärares 

lärande, men Wernberg anser att studiens resultat visar att en viktig förutsättning för att eleverna skall 

urskilja en aspekt är att läraren själv urskiljer den och anser den kritisk samt följer upp den konsekvent 

i sin undervisning (Wernberg, 2009).  Wernberg menar ”att samtidigt som läraren hjälper eleverna att 

lära kan man förmoda att även läraren utvecklar sin professionella kompetens” (Wernberg, 2009, s. 208). 

Föreliggande studie, där kontexten varit modellen learning study, har genomförts i ett 

kompetensutvecklingsprojekt som har skett under en längre tid, vilket Brodie och Shalem (2011) lyfter 

som viktigt för att en kompetensutveckling ska ge bestående effekter. Brodie och Shalem (2011) lyfter 

fyra nyckelprinciper för att kompetensutvecklingen ska ge bestående effekter. De menar att 

fragmentariska seminarier och workshops inte fungerar och att långsiktiga kompetensutvecklingsprojekt 

är nödvändiga. För det andra bör lärares professionsutveckling utgå från den egna praktiken, vara 

meningsfull och ha ett tydligt fokus. Den tredje principen är ett det finns möjlighet till systematisk 

reflektion över den egna undervisningen. Den fjärde principen som Brodie och Shalem (2011) lyfter är 

att lärarna behöver ha tillgång till stödjande nätverk, där lärarna vågar ta risker och föra kritiska och 

reflekterande samtal kring sin undervisning, att utmaning och solidaritet är norm.  

Arbetssätt och arbetsform 
I detta avsnitt definieras begreppen arbetssätt och arbetsform. Det är utifrån dessa definitioner som 

begreppen använts i studien. Arbetssätt och arbetsform kan vara svårt att särskilja eftersom ”olika 

arbetssätt kan variera i samma arbetsform” (Skolverket, 2014). I studien valdes, med stöd av Skolverket 

(2014), att definitionsmässigt särskilja arbetssätt och arbetsform.  Arbetssätt beskrivs som det sätt som 

ämnesinnehållet behandlas på (Skolverket, 2014). Arbetssätt förklaras som den metod med vilken man 

försöker uppnå ett mål, exempelvis tillägna sig eller undervisa om olika kunskapsområden och 

färdigheter (SOU 2002:121; prop. 2009/10:165). Arbetssättet är ett medel att uppnå något till exempel 

färdigheter eller insikter (Lingefjärd & Löwing, 2013).  
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Arbetsformer handlar om hur arbetet är organiserat, olika sätt att organisera undervisningen, till exempel 

undervisning vid tavlan, individuellt arbete eller grupparbete (Skolverket, 2014). Eleverna kan arbeta 

med gemensamma uppgifter i helklass eller i mindre grupper, i par eller helt individuellt. Läraren kan 

vända sig till hela klassen, handleda gruppvis eller individuellt (Lingefjärd & Löwing, 2013). 

Arbetsformer kan även innebära att använda sig av nivågruppering, vilket innebär någon form av 

differentiering. Begreppet differentiering används för att beteckna att undervisningen utformas olika för 

olika elever (Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). Då lärarna i studien använde begreppet 

nivågruppering så gjordes det med avsikt på att dela in eleverna i grupper efter prestation så kallade 

homogena grupper, att ”individualisera på gruppnivå”. Denna form av differentiering kallas för 

organisatorisk differentiering (Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). 

Laborativ matematikundervisning och laborativa 

matematikmaterial  
Vid genomläsning av datamaterialet så nämns ord som laborera, laborativt material och begrepp som 

relaterar till laborativ matematikundervisning vid flera tillfällen, både i början och i slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet och därför uppkkom behov av att definiera laborativ 

matematikundervisning och laborativa material. Det är utifrån dessa definitioner som begreppen sedan 

använts i studien. Laborativ matematikundervisning definieras, i Rystedt och Tryggs (2010) 

kunskapsöversikt över laborativ matematikundervisning, som 

en verksamhet där elever inte enbart deltar mentalt utan också arbetar praktiskt med material i 

undersökningar och aktiviteter som har ett specifikt undervisningssyfte. Det som utmärker 

laborativ matematikundervisning är att flera sinnen tas i bruk […] och att det finns en stark 

koppling mellan konkret11 och abstrakt12” (Rystedt & Trygg, 2010, s. 5).  

Laborativt undersökande där eleverna ges möjlighet att utforska för att på det sättet erhålla egna 

specifika erfarenheter kan sedan ligga till grund för mer generella samband inom matematik (Taflin, 

2007). Laborativa matematikmaterial kan enligt Szendrei (1996) delas in i två grupper; common tools 

(vardagliga föremål) och educational materials (pedagogiska material). Szendrei anser att även en tredje 

grupp har börjat synliggöras i klassrummen, det vill säga games (spel). Med vardagliga föremål menar 

Szendrei (1996) föremål som har nära koppling till omvärlden, till exempel föremål som finns i naturen 

till exempel bönor, ekollon, kastanjer och snäckskal och föremål som används vid matlagning. Fördelen 

med vardagliga föremål kan enligt Szendrei (1996) vara att felaktig användning av materialet minimeras 

tack vara att materialet är känt för eleverna. Pedagogiska material är material som är speciellt tillverkade 

för matematikundervisningen och för att utveckla elevernas kunnande i matematik. Szendrei (1996) 

exemplifierar bland annat med montessoripedagogiken, som bygger på användandet av pedagogiska 

material, eller, som Szendrei uttrycker det, didaktiska material. Andra exempel på pedagogiska 

laborativa matematikmaterial är multibasmaterial och cuisenairestavar för att utveckla kunnande och 

förståelse av till exempel tal, talsystem och bråk (Szendrei, 1996). Szendrei anser att ”Manipulatives 

help pupils develop and understand the concepts, procedures, and other aspects of mathematics” (s. 427) 

under förutsättning att det pedagogiska materialet inte används felaktigt. Ett exempel på felaktig 

användning av cuisenairestavarna, som är ett relationsmaterial, beskrivs av Szendrei (1996) ”misuse 

occurs when in some extreme cases pupils are forced to memorize the conventions colours – number 

(such as white – 1) (s. 424). Szendrei lyfter fram vikten av att det inte är materialet i sig som kan 

                                                      
11 Med konkret menas här det som kan uppfattas med våra fem sinnen. 

12 Med abstrakt avses här endast sådant som vi kan uppfatta med våra tankar. 
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möjliggöra elevernas utveckling av sitt matematikkunnande, utan det krävs att undervisningsprocessen 

är planerad av läraren och att läraren lyfter fram de matematiska idéerna. 

Teoretiska överväganden 

Kapitlets övergripande fokus är att redogöra för gjorda teoretiska överväganden i relation till studien. 

Som tidigare angivits så var det övergripande syftet i studien att ge en bild av hur lärares kommunikation 

under ett kompetensutvecklingsprojekt kan förändras med avseende på innehållsliga aspekter. Den 

teoretiska förankringen görs inom det matematikdidaktiska ”fältet” i ett sociokulturellt perspektiv. 

Eftersom studien handlar om vad som framkommer i lärarnas kommunikation så ges en bild av hur jag 

ser på lärande som meningsskapande och kommunikation, vilket har inspirerats av hur det beskrivs inom 

socialsemiotik. Detta redogörs för i kapitlet. Fokus genom hela studien har varit den innehållsliga 

aspekten av kommunikation. Vid en innehållslig analys, ideationell analys enligt Karlsson (2011), 

verkar betydelsen i kommunikationen, i kontexten och språket, skapas mellan de analytiska perspektiven 

betydelse och form. Detta beskrivs mer utförligt under rubriken Transivitetssystemet (Hallesson, 2011; 

Karlsson, 2011). 

Lärande som meningsskapande och 

kommunikation 
Lärande kan definieras olika beroende på ur vilket perspektiv det beskrivs. I studien ses lärande som 

meningsskapande där lärande sker genom deltagande och med interaktion med andra människor (Igland 

& Dysthe, 2003). Meningsskapande och kommunikation är för mig nära sammankopplade och därför 

beskrivs lärande som meningsskapande och kommunikation under samma rubrik. Studien förankras i 

en sociokulturell syn på lärande där lärande sker genom deltagande och med interaktion med andra 

människor (Juter & Nilsson, 2011; Säljö, 2005), där särskild vikt läggs vid språket i bruk. Forskare som 

positionerar sig eller placeras inom det sociokulturella fältet intar till viss del olika perspektiv, vilket 

redogörs för nedan.  

Sociokulturellt fält – olika perspektiv 

Forskare som Vygotsky och Bakhtin har influerat utvecklingen av det sociokulturella fältet, men de 

bidrar med olika perspektiv på utbildning och lärande (Matusov, 2011). Enligt Matusov (2011) är 

Vygotsky och Bakhtins synsätt avseende det sociala perspektivet och synen på individen i ett 

lärandeperspektiv inte förenliga. Enligt Säljö (2005) anser Vygotsky att det finns en utvecklingszon ’the 

zone of proximal development’ och att utveckling sker från det sociala till det individuella. Matusov 

(2011) tolkar Vygotsky som att det krävs målinriktade aktiviteter för att kunna utvecklas inom den 

proximala utvecklingszonen. Bakhtin avvisar uppfattningen av språket i bruk som en individuell 

handling. För Bakhtin är all mänsklig kommunikation socialt organiserad genom dialogiska relationer.  

Ordet, enligt Bakhtin (Holquist, 1990, 2002), tillhör inte någon enskild person. Det bär med sig röster 

från tidigare brukare och därför blir yttrandet en mötesplats för samspel och konfrontation mellan 

talande personligheter med olika värderingar. Bakhtin ser dialogen och det flerstämmiga, som 

nödvändiga för att utvecklas. Lärandet sker i dialogen. Deltagarna måste vara delaktiga, kunna bli 

överraskade av varandra (dialogisk interaddressivitet), men också dela samma fokus eller ämne som är 
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både intressant och problematiskt för alla (Matusov, 2011). Studiens kontext, som varit modellen 

learning study, har inspirerats av det sociokulturella perspektivet i bakhtinsk anda, bakhtinsk dialogism 

(Holquist, 1990, 2002). I samtalen, enligt Igland och Dysthe (2003), skapas mening som sedan 

”återskapas av parter som samverkar i bestämda kontexter och får liv av olika interagerande röster” 

(Igland & Dysthe, 2003 s. 101). Studien är analyserad utifrån de semiotiska systemen, resurserna, 

skriftspråk och talspråk. Studien har inspirerats av socialsemiotik där semiotiska resurser är ett 

nyckelbegrepp (Van Leeuwen, 2005). Nedan ges en beskrivning av socialsemiotik.  

Socialsemiotik  
Inom socialsemiotik så är intresset fokuserat på språk och kommunikation samt hur semiotiska resurser 

används inom olika sociala kontexter, olika sociala praktiker och hur människor reglerar eller förändrar 

sitt sätt att agera beroende på kontext (Van Leeuwen, 2005). Socialsemiotik som perspektiv kan ha flera 

olika inriktningar. En av inriktningarna inom socialsemiotiken har utvecklats ur, eller inspirerats av, 

Hallidays (2002) sätt att se på språk. Halliday (2002) riktar framför allt sitt intresse mot kommunikation 

som sker genom prat och skrift, vilket är fokus i studien. Halliday anser att mening skapas genom sociala 

system och att det sociala systemet kan tolkas som ett semiotiskt system. Enligt Halliday (2002) finns 

det tre socialsemiotiska metafunktioner; den ideationella aspekten, den interpersonella aspekten och den 

textuella aspekten av kommunikation. Vid kommunikation äger dessa tre metafunktioner rum samtidigt. 

Den ideationella metafunktionen handlar om idéerna och innehållet, den innehållsliga aspekten 

(Halliday, 2002). Den ideationella metafunktionen kan beskrivas som att kommunikationen handlar om 

något (Boistrup, 2013). Den interpersonella aspekten handlar om ”hur språket möjliggör interaktion 

mellan människor i text och samtal” (Holmberg, 2011, s. 97).  Den textuella metafunktionen relateras 

till konstruktion av en ’text’, vilket kan innebära både prat och skrift. Halliday (2002), som intar ett 

smalt tolkande perspektiv, menar att entydiga analyser är möjliga och eftersträvansvärda, medan Kress 

och Van Leeuwen (2001) och Boistrup (2010) anser att entydiga analyser inte är möjliga. Kress och Van 

Leeuwen (2001) samt Boistrup (2010) intar ett tolkande perspektiv i vidare mening och menar att man 

som forskare bör acceptera komplexiteten.  

Kress och Van Leeuwen (2001) och Boistrup (2010) uttrycker att det finns behov av mer dynamisk teori 

för språk, en teori som kan ta hänsyn till dagens krav och som kan behandla dynamiska och kontinuerliga 

förändringar, multimodal socialsemiotik. I multimodalitet ingår tekniska hjälpmedel och vilken 

potential för meningsskapande dessa kan ge (Selander & Kress, 2010) samt olika uttrycksformer, där 

tystnaden kan vara en av uttrycksformerna. Boistrup och Samuelsson (2013) beskriver hur tystnader 

samspelar med lyssnandet så att det blir en meningsfull kommunikation 

en inventerande praktik kännetecknas av att läraren försöker lära sig vad eleverna kan om olika 

begrepp som förekommer […] När lärarna uppmärksammade tystnaden i klassrummet mer 

övergick en orienterande praktik till en mer inventerande. Läraren går då runt och lyssnar på 

elevernas samtal för att efteråt kunna följa upp det matematiska innehållet. Tystnaden ledde 

således till en större uppmärksamhet på elevernas kunnande så att lärarna gavs en chans att utgå 

från detta (Boistrup & Samuelsson, 2013, s. 34).  

 

Fokus i studien var den innehållsliga, den ideationella, aspekten av kommunikation vid uttolkandet av 

hur lärares kommunikation under projektet förändrades med avseende på innehållsliga aspekter. Sättet 

att uttolka har inspirerats av Kress och Van Leeuwen (2001) samt Boistrup (2010) som intar ett tolkande 

perspektiv i vidare mening. För att utforska matematiklärarnas kommunikation under projektet, med 

avseende på innehåll och hur innehållet kommunicerats, så användes funktionell textanalys i form av 

transivitetssystemet (Hallesson, 2011; Karlsson, 2011). 
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Transivitetssystemet 
Transivitetssystemet tar sin utgångspunkt i den system-funktionella grammatiken (SFG) som är en 

grammatikmodell som utgår från betydelse. SFG har sin bas i Hallidays metafunktioner, där varje 

yttrande har tre dimensioner (Holmberg, Karlsson & Nord, 2011). Det system i den ideationella 

grammatiken som oftast används för textanalys är transivitetssystemet, vilket innebär att urskilja olika 

typer av processer och hur dessa kopplas till deltagare. Genom att använda transivitetssystemet fanns 

det möjlighet att förankra analysen i kontexten och i den funktion språket fyller i kontexten (Holmberg, 

Karlsson & Nord, 2011). Vid en innehållslig analys, vilket Hallesson (2011) och Karlsson (2011) 

uttrycker som en ideationell analys, verkar betydelsen i kommunikationen, i kontexten och språket, 

skapas mellan de analytiska perspektiven, betydelse och form. Processtyper som tydligast framträder 

med utgångspunkt i betydelse, är materiella, mentala, verbala samt relationella processer. För 

processtypen materiell är görandet i fokus. Med detta avses att göra saker. Verb som används typiskt för 

materiella processer är till exempel gå, klättra och ge. Mentala processer handlar om tankar, känslor och 

att uppleva. Verb som används typiskt för mentala processer är till exempel tänka, känna, se och höra. 

Innebörden i verbala processer är att muntligt uttrycka sig, prata eller säga. Verb som används typiskt 

för verbala processer är till exempel säga och berätta. Relationella processer handlar om att vara eller 

ha i relation till något eller någon. Verb som används typiskt för relationella processer är till exempel 

vara (bli, är) respektive ha (Hallesson, 2011; Karlsson, 2011).  

Processerna kan uttolkas genom att se till vilket verb som används. Processen realiseras oftast genom 

ordklassen verb, dock är inte processen liktydigt med verb. Detta innebär att processtypsanalys inte är 

en kategorisering av verb och verbs betydelser. Samma verb kan ge uttryck för olika processbetydelser. 

Det är inte bara verbet, utan hela konstruktionen med deltagare och ibland även omständigheter som 

skapar betydelse. Förstå kan till exempel vara ett sådant verb. Karlsson (2011) menar även att en 

grundläggande tanke i transivitetssystemet är att förstedeltagaren, det vill säga aktören (inom materiella 

processer), upplevaren (inom mentala processer), talaren (inom verbala processer) samt bäraren eller 

den utpekade (inom relationella processer) är mer central i processen än andra. Ytterligare ett perspektiv 

att ta i beaktande, förutom perspektiven som handlar om betydelse och form, är att fråga sig vilken slags 

förstedeltagare som realiseras genom processen – den transitiva funktionen. I studien visade analysen 

om det var läraren eller eleven som var förstedeltagaren 13 i det som lärarna uttryckt i sin kommunikation.  

Metodologi 

I metodologikapitlet inramas studien samt kontextualiseras genom redogörelse för forskningsdesign, 

studiens kontext, val av deltagare samt forskarens och deltagarnas roller. Vidare presenteras datamaterial 

samt en redogörelse för etik och tillförlitlighet i relation till studien. Avslutningsvis redogörs för studiens 

ramverk. 

                                                      
13 Ordet förstedeltagare, som Karlsson (2011) och Hallesson (2011) använder, har inte använts i studien. I 
studien uttrycks det som att det är fokus på läraren respektive eleven i lärarnas kommunikation. 
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Forskningsdesign och forskningsmetoder 
I avsnittet redogörs för hur jag positionerar mig i forskningsparadigmet, valet av forskningsdesign samt 

studiens kontext i form av modellen learning study. 

Positionering i forskningsparadigmet 

En kvalitativ forskningsstrategi är induktiv, tolkande och konstruktionistisk (Bryman, 2012) och det har 

processen till stor del varit. Jag valde efter ett tag att fokusera på, utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv, 

den innehållsliga aspekten av kommunikation. Denna utforskades med hjälp av olika analysverktyg. 

Inom kvalitativ forskning antas teori vara en följd av undersökningen, i stället för att vara dess 

utgångspunkt (Bryman, 2012), vilket stämmer med hur studiens utforskande utvecklades. Bryman 

(2012) anser att en kvalitativ innehållsanalys innefattar i förväg definierade kategorier, som kommer att 

tillämpas på empirin. Studie inleddes med en tematisk analys14 (Braun & Clarke, 2006), där 

kategorisering av data genomfördes. Därefter tillämpades kategorierna vid fortsatt analys av empirin. 

Det har varit en tolkande process där klassifikationer förändrats över tid och därför har fokus hela tiden 

varit på analys av datamaterialet (Bryman, 2012). Klassificering, analys och tolkning har ständigt varit 

i rörelse. Bryman (2012) anser vidare att ett fokus i kvalitativ innehållsanalys är kontexten i vilken 

dokumenten skapats och därför beskrivs nedan studiens kontext under rubriken Studiens kontext – 

Kompetensutveckling genom deltagande i learning study.  

Varför val av just denna forskningsdesign 

Studien var en fallstudie, där ”termen ”fall” är förknippad med en fallstudie av en viss plats eller ”lokal”” 

(Bryman, 2012, s.74). En kvalitativ undersökning på mikronivå genomfördes på en och samma skola. 

Begrepp och teoretiska formuleringar blev en följd av de data som samlades in (Bryman, 2012). Enligt 

Bryman (2012) så anses kvalitativa forskare ”syssla med mer begränsande aspekter av den sociala 

verkligheten (till exempel samspelet mellan ett mindre antal människor)” (Bryman, 2012, s. 372), vilket 

stämmer överens med studien. Ur ett socialt perspektiv så ser jag inte mina forskningsresultat som 

objektiva fakta. Jag ser snarare att jag som forskare är del i en tolkande process, vilket beskrivs av 

Bryman (2012).  

Studiens kontext - Kompetensutveckling genom deltagande i learning study 

Under kompetensutvecklingsprojektet har modellen learning study använts. Syftet med en learning 

study kan beskrivas som trefaldigt. Den syftar till att få till stånd lärande, att möjliggöra lärande och att 

eleverna följaktligen, förhoppningsvis, lär sig. För det andra försöker de involverade lärarna att lära av 

varandra, kollegialt lärande, av litteraturen, av eleverna och från själva studien. För det tredje kommer 

forskarna att lära sig om hur teorin fungerar (Marton, 2005). Learning studies är ett sätt att forska i 

skolan i stället för om skolan. 

Enligt Marton och Pang (2006) karaktäriseras en learning study som 

A group of between two or six teachers comes together to find a way of making it possible for 

students to appropriate a specific object of learning. An object of learning is a specific insight, 

skill, or capability that the students are expected to develop during a lesson or during a limited 

sequence of lessons (Marton & Pang, 2006, s. 194). 

                                                      
14 Tematisk analys beskrivs mer utförligt under rubriken Metod för analys av data under avsnittet 

Tematisk analys. 
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Det är inte lektionen i sig som är i fokus, utan de möjligheter till lärande som ges under lektionen, 

ämnesinnehållet är i fokus (Runesson, 2008).   

En learning study genomförs i ett antal cykler. Learning studyn inleds med val av ett avgränsat 

lärandeobjekt, det fenomen som det är tänkt att eleverna ska ges möjlighet att lära sig (Wernberg, 2009) 

och att utveckla lärandeobjektets innebörd. I det ligger även att utforska möjliga kritiska aspekter, det 

vill säga att ta reda på möjliga svårigheter och missuppfattningar i relation till lärandeobjektet som elever 

kan uttrycka. För att lära krävs att det är möjligt för den lärande att urskilja vissa kritiska aspekter, som 

den tidigare inte fokuserat eller som den tagit för givna och samtidigt fokusera dessa. Ett lärandeobjekts 

kritiska aspekter ska, enligt Gustavsson (2008), i detta sammanhang förstås som ”alla de aspekter som 

är nödvändiga för att definiera ett objekt” (s. 23). Ett förprov, eller förbedömning, genomförs med alla 

de elever som kommer att delta i learning studyn. Lärarna analyserar sedan huruvida de möjliga kritiska 

aspekterna var de kritiska aspekterna relaterat till lärandeobjektet. Lärarlaget designar sedan en lektion, 

samt gör en lärandeteoretisk15 motivering varför just den designen skulle leda till att eleverna lär sig 

lärandeobjektet. Lektionen, version 1, genomförs med en elevgrupp. Lektionen filmas samt observeras 

av de andra lärarna i lärarlaget. Därefter genomförs en efterbedömning med eleverna för att ta reda på 

om det intentionella lärandeobjektet även blev det erfarna lärandeobjektet. Lärarlaget analyserar 

lektionen i relation till lärandeobjektet, detta för att uttolka om det iscensatta lärandeobjektet 

överensstämde med det intentionella lärandeobjektet. Därefter görs version 2 och 3 av lektionen på 

samma sätt. Då de tre cyklerna genomförts så skrivs en rapport över den genomförda learning studyn 

(Gustavsson, 2008; Wernberg, 2009).  

Val av deltagare 
Studien har genomförts inom ett större projekt, Lärares utveckling under Learning studies i matematik, 

som omfattat fyra terminer, ht 10 - vt 12. Första terminen i projektet, ht 10, användes till planering och 

uppstart av projektet och följande tre terminer fokuserade på att genomföra Learning studies. Den första 

enkäten genomfördes i början av vt 11 med de lärare som skulle vara med någon gång under projektet. 

Den andra enkäten genomfördes i slutet av terminen med de lärarlag som deltagit i learning studies 

under den aktuella terminen. Under vt 11 deltog två lärarlag i Learning studies. Det ena lärarlaget bestod 

av tre lärare (åk 4) och det andra lärarlaget bestod av fyra lärare (åk 5). Under ht 11 deltog tre lärarlag. 

Lärarlagen bestod då av två lärare (i särskolan), tre lärare (åk 2) respektive två lärare (åk 3). Under vt 

12 deltog två lärarlag. Det ena lärarlaget bestod av två lärare (åk 4) och det andra lärarlaget bestod av 

fyra lärare, varav två från särskolan (åk 1, samt en särskoleelev som var integrerad i en av klasserna).  

Forskarens och deltagarnas roller 
Vi har varit två handledare under projektets gång. Under projektet har vi som handledare arbetat 

tillsammans med varje lärarlag 2,5 timmar vid tio tillfällen per termin och learning study. Vi har haft 

dubbla roller. Dels har vi fungerat som handledare under de learning studies som lärarlagen på skolan 

har genomfört, dels har vi ansvarat för utvärdering av lärarnas utveckling under projektet. Utvärderingen 

tog sin grund i hur väl projektets intentioner stämde överens med lärarnas utveckling i relation till 

                                                      
15 I utformandet av lektionen använder sig lärarna av någon teori, variationsteorin har varit den mest 
förekommande. Eleverna ska ges möjlighet att urskilja lärandeobjektet, med hjälp av de olika 
variationsmönstren till exempel kontrastering. För att förstå vad något är så behöver eleverna möta kontrasten 
det vill säga, vad det inte är. För att exempelvis förstå likhetstecknets betydelse, likheter, så behöver eleverna 
även möta olikheter (Wernberg, 2009).  
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kursplanen i matematik (Skolverket, 2011). Eftersom kompetensutvecklingsprojektet, där det kollegiala 

lärandet skedde i form av reflekterande samtal, så valde jag att under vt 12 spela in lärarnas samtal, göra 

ljudupptagningar, under de flesta handledningssamtalen med de två lärarlagen. Under vt 12 intog jag, 

som forskare, en mer tillbakadragen roll och den andra handledaren ledde de handledande samtalen. 

Rollen som deltagande observatör intogs, vilket innebär att kunna gå in i olika roller (Bryman, 2012). 

En av rollerna är Forskare-deltagarna, där forskaren ”är deltagare i en situation men engagerar sig inte 

till hundra procent, vilket gör att han eller hon kan fungera som forskare under det att situationen 

utvecklas” (Bryman, 2012, s. 390). Jag har varit med under alla samtal för att främst lyssna och har, vid 

analys av ljudupptagningarna, genom detta en bild av situationerna.  

Datamaterial  
Datamaterialet består både av enkäter och av ljudupptagningar, som transkriberats. Enligt Bryman 

(2012) är det ofta som kvalitativa forskare ”använder sig av flera olika metoder i en och samma 

undersökning” (s. 344), vilket stämmer med denna studie. Nedan beskrivs datainsamlingsmetoderna. 

Enkäter  

Enkät 1 besvarades i början av vt 11. I slutet av varje learning study genomförde vi, med de deltagande 

lärarna, enkät 2, som i stort sett var identiskt med enkät 1. På den första enkäten fick vi nio svar. På den 

andra enkäten fick vi in 20 svar, det vill säga från alla lärare i lärarlagen som deltagit i någon learning 

study inom projektet. Följande enkätfrågor ställdes i enkät 1 och enkät 2: 

 Vad anser du är det viktigaste i matematikundervisningen? Skriv högst fem saker/aspekter. 

 Vilka faktorer ser du som centrala i arbetet med att elevers prestationer i matematik ska öka? 

 Före genomförd Learning study - Vad vet du om Learning study idag? (Ange också var du har 

mött detta med Learning study förut och i så fall hur) 

Efter genomförd Learning study – Nu har du genomfört en Learning study. Hur skulle du 

kortfattat beskriva vad en sådan går ut på? 

 Hur tar du reda på vad eleverna lär sig i matematik? 

Ljudupptagning och transkript 

Eftersom kompetensutvecklingsprojektet där det kollegiala meningsskapandet skedde i form av 

reflekterande samtal, så valde jag att under vt 12 spela in /göra ljudupptagningar under de flesta  

handledningssamtalen med de två lärarlagen. Omfång på ljudupptagningarna var sammanlagt 256 

minuter fördelade på sex tillfällen. Alla ljudupptagningar är genomlyssnade och transkriberade, för att 

jag på det sättet skulle vara väl insatt i hela materialet. Eftersom det övergripande syftet för studien var 

att ge en bild av hur lärares kommunikation under projektet kan förändras med avseende på innehållsliga 

aspekter så valde jag att analysera ett handledningstillfälle i början respektive i slutet av genomförd 

learning study. Analys av transkripten genomfördes därför från handledningstillfällena den 18 januari 

respektive den 18 april, vilka svärtats i tabell 1. Ljudupptagningen den 18 januari är 41 minuter lång och 

ljudupptagningen den 18 april är 33 minuter lång.  
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Tabell 1 Handledningstillfällen och innehåll i handledningen 

datum Inspelningens 

omfång 

Kommentar innehåll 

18 jan 41 min Samtala om möjliga lärandeobjekt och 

kritiska aspekter 

1 feb 49 min Resonemang, lärandeobjekt och 

förbedömning 

  Lektionen genomfördes och filmades. Vi var 

med. Ingen ljudupptagning av samtal 

7 mars 78 min Samtal om filmad lektion version 1 samt 

efterbedömning 

28 mars 35 min Version 2 av lektionen har genomförts 

18 april 33 min Många reflektioner, sammanställning av 

rapporten 

23 maj 20 min Inför redovisningen, vad lärarna tänkt ta upp 

Planering av redovisningen 

 

Av tabellen framgår datum för handledningstillfällena, inspelningens omfång samt innehåll i 

handledningstillfällena.  

Transkribering 
Eftersom inget transkriberingssystem kan visa allt, så behöver man som forskare besluta vad som är 

relevant att transkribera i förhållande till ens forskningssyfte, till problemformulering och 

forskningsfrågor. Det är inte bara en fråga om att göra ett val utan också om att tolka. Vid transkribering 

”är det viktigt att den skrivna texten är en så exakt återgivning som möjligt” (Bryman, 2012, s. 430), 

men eftersom människor sällan pratar i hela meningar och ibland använder sig av verbala tics såsom 

’liksom’, ’öh’ eller ’va’ (Bryman, 2012), så kan texten av respekt för deltagarna behöva redigeras, vilket 

gjordes. Vid transkribering är det samtidigt viktigt att inte förändra innebörden i det som sägs. Då 

transkripten analyserades angavs en bokstav för respektive person, vem som hade sagt vad. Efter 

genomförd analys avidentifierades deltagarna. Det är innehållet i samtalet som analyserats, vem som 

sagt vad var inte relevant för studiens forskningsfrågor. För att ge en autentisk bild av 

forskningsprocessen så har jag ändå valt, då jag citerat från transkripten i resultatdelen, att ge deltagarna 

fiktiva namn; Agnes, Bodil, Cia, Disa och Elsa.  

Etik och tillförlitlighet 
I inledningen redogörs för hur hänsyn tagits till Vetenskapsrådets etiska råd. Därefter diskuteras studiens 

tillförlitlighet utifrån begreppen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 

konfirmera (Bryman, 2012). 
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Etik 

Studien har följt Vetenskapsrådets etiska råd (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Det 

grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

De deltagande lärarna delgavs Vetenskapsrådets etiska råd. De fick information om studiens syfte och 

vilka villkor som gällde för deras deltagande. I undersökningar med aktiv insats av deltagare skall 

samtycke alltid inhämtas, vilket gjordes. Utifrån samtyckekravet så upplystes deltagarna om att 

deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan. Avseende 

konfidentialitetskravet, att skydda deltagarnas integritet, så har alla deltagarnas namn i 

resultatredovisningen avidentifierats. Alla original (pappersdokument) förvaras oåtkomliga för 

obehöriga. Min roll i relation till de som deltagit i studien är att visa respekt och att inte röja deltagarna 

identitet i något sammanhang. Gällande nyttjandekravet så har deltagarna gett mig tillstånd att använda 

insamlat skriftligt material samt ljudupptagning/inspelning av samtal för denna studie på masternivå. 

Nyttjandekravet innebär också att uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, inte får 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften, vilket inte gjorts. Det 

finns inte heller någon avsikt att göra det. Efter samtalet om Vetenskapsrådets etiska råd och vad det 

innebar för studien så skrev deltagarna på ett kontrakt (Bilaga).  

Tillförlitlighet 

För att diskutera studiens tillförlitlighet så har begrepp från Bryman (2012) använts. Tillförlitligheten 

består, enligt Bryman (2012) av fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en 

möjlighet att styrka och konfirmera.  

Trovärdighet 

Trovärdighet är, enligt Bryman (2012) en motsvarighet till intern validitet. Det ska finnas en god 

överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne utvecklar. Genom 

långvarig närvaro och delaktighet i en social grupp ges möjlighet för forskaren att säkerställa en hög 

grad av överensstämmelse mellan begrepp och observation (Bryman, 2012). I studien träffade jag 

lärarlagen under en hel termin vid 10 tillfällen, där samtalen spelades in under sex av dess tillfällen. För 

att skapa trovärdighet så är triangulering en möjlig modell. Triangulering innebär, enligt Bryman (2012) 

” att man använder mer än en metod eller datakälla vid studiet av sociala företeelser” (Bryman, 2012, s. 

354). I studien har olika metoder för datainsamling använts, både enkäter samt ljudinspelningar av 

samtal. Avstånd i tid från datainsamlingen till näranalyser av materialet, där jag själv var involverad, 

har hjälpt mig att upprätthålla en analytisk distans. 

Överförbarhet 

 ”I en kvalitativ undersökning är det forskaren själv som är det viktigaste redskapet vid datainsamlingen 

– det som observeras och registreras och det som forskaren väljer att inrikta sig på är till stor del beroende 

av hans eller hennes intressen” (Bryman, 2012, s. 368). Det kan därför finnas svårigheter att replikera 

en undersökning. För att hjälpa andra forskare att bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan 

miljö så är det viktigt att ge täta beskrivningar av de detaljer som ingår i en kultur (Bryman, 2012), 

vilket jag i studien har haft som avsikt att göra. 

Pålitlighet 

Pålitlighet kan ses, enligt Bryman (2012), som en motsvarighet till reliabilitet inom kvantitativ forskning 

”Detta innebär att man säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser 

i forskningsprocessen […]” (Bryman, 2012, s. 355). I studien har eftersträvats transparens i hela 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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processen. Alla faser i forskningsprocessen har beskrivits exempelvis forskningsfrågor, val av deltagare, 

datainsamling, transkriptioner, kategoriseringar av data, beslut om analyser och så vidare. 

Kvalitetsdiskussioner om analyserna har genomförts med kritiska vänner till exempel andra studenter 

inom masterprogrammet samt med min handledare. 

En möjlighet att styrka och konfirmera 

Strävan har varit att personliga värderingar inte skulle påverka utförandet av och slutsatserna från 

undersökningen. Samtidigt inser jag att min bakgrund både som lärare och som handledare påverkar 

mitt arbete, varför jag strävat efter så stor noggrannhet och öppenhet som möjligt. Strävan har även varit 

att tydligt visa den teoretiska inriktningen och att tydligt visa hur analysverktygen har använts. 

Metod för analys av data  
I kapitlet redogörs för hur analys av materialet har blivit genomförd. Datamaterialet har analyserats ur 

ett socialsemiotiskt perspektiv (Halliday, 2002; Van Leeuwen, 2005). Genom en tolkande process har 

innehållsliga analyser genomförts.  

Tolkande process 

Det har varit en tolkande process, där klassifikationer förändrats över tid (Bryman, 2012) och fokus har 

därför hela tiden varit på datamaterialet, enkätsvaren och ljudavskriften. Analysarbetet inleddes med att 

tolka, bearbeta, klassificera och kategorisera svaren på enkäterna. För att besvara frågan om vilka 

kategorier av innehåll som går att uttolka från matematiklärares kommunikation i samband med ett 

kompetensutvecklingsprojekt så användes tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). Under rubriken 

Tematisk analys redogörs för innebörden av tematisk analys. Hur den tolkande processen genomfördes 

har redogjorts för och exemplifierats under Tematisk analys – kategorisering. 

För att utforska hur matematiklärares kommunikation med avseende på innehåll och hur innehållet 

kommuniceras inspirerades jag av transivitetssystemet, som är ett sätt att genomföra funktionell 

textanalys (Hallesson, 2011; Karlsson, 2011). I analysen uttolkades med utgångspunkt i betydelse vilka 

processtyper; materiella, mentala, verbala eller relationella, som framträdde i datamaterialet samt 

förekomst av processtyperna. För att uttolka processtyper så tog jag hjälp av vilka verb som använts 

relaterat till kontext, det vill säga med utgångspunkt i form. Även den transitiva funktionen uttolkades, 

det vill säga om det i lärarnas kommunikation var fokus på läraren eller eleven och vilket karaktär det 

var på det som uttrycktes i kommunikationen. Under rubriken Transivitetssystemet som analysverktyg 

ges en mer utförlig beskrivning.  

För att utforska matematiklärares kommunikation med avseende på matematiskt innehåll och vilka 

aspekter av det matematiska innehållet som uttryckts i början respektive i slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet så valdes Niss och Höjgaard Jensens (2002, 2011) åtta kompetenser och 

stoff som analysverktyg. De åtta kompetenserna och stoffet har beskrivits under rubriken Matematisk 

kompetens – ett mångfacetterat begrepp. 

Tematisk analys 

Tematisk analys, enligt Braun och Clarke (2006), är en grundläggande metod för kvalitativ analys. Den 

har sin grund inom forskning inom psykologi, men används inom flera fält. Eftersom mitt intresse, 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv, riktade sig mot kommunikationen i sig, språket som uttryckts, så 

söktes inte latenta teman, vad som döljer sig bakom det som sägs, vilket är vanligt i forskning inom 
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psykologi (Braun & Clarke, 2006). Istället söktes teman i det som kommunicerades. Braun och Clarke 

(2006) uttrycker det som   

a semantic approach where “the themes are identified within the explicit or surface meanings of 

the data, and the analyst is not looking for anything beyond what a participant has said or what 

has been written” (s. 84). 

Tematisk analys används ofta men uttrycks inte explicit som en analysmetod enligt Braun och Clarke 

(2006). Det uttrycks till exempel som en del inom innehållsanalys eller diskursanalys. Tematisk analys 

involverar flera val som explicit måste övervägas och diskuteras. Det innebär att datamaterialet måste 

läsas och återläsas flera gånger (Braun & Clarke, 2006). Det handlar om att röra sig mellan data och de 

möjliga kategorierna som kodats, identifierats. En bra tematisk analys kräver transparens genom 

analysprocessen, vilket avsikten varit i analysen av möjliga teman. Istället för teman används begreppet 

kategorier i studien. En kategori, fångar (innehåller) något viktigt i relation till syfte och frågeställningar 

och en viktig fråga att ställa sig vid kodning är vad som räknas som en kategori. Tematisk analys 

involverar flera olika data, i föreliggande studie i form av enkäter och ljudupptagningar. Tematisk analys 

handlar även om att söka mönster både inom och mellan de olika datamaterialen. Tematisk analys kan 

genomföras både induktivt och deduktivt. Ett induktivt förhållningssätt innebär att kategorierna urskiljs 

utifrån datamaterialet i sig, den tematiska analysen drivs eller utgår från data, vilket till större delen har 

skett för att besvara fråga 1.  

Med induktivt menas ett tolkande förhållningssätt (Bryman, 2012). Beskrivningar i studien är dock inte 

helt induktiva utan de har även inspirerats av tidigare forskning. Gällande huvudkategorin Matematiskt 

innehåll, i fråga 1, så har denna analys skett både induktivt, sökande efter matematiskt innehåll, för att 

därefter analyseras deduktivt utifrån Niss och Höjgaards Jensens (2002, 2011) kompetenser och stoff, 

det vill säga analys utifrån en bestämd teoretisk utgångspunkt. Analysprocessen inom tematisk analys 

innehåller sex faser, där fokus är att identifiera, analysera och synliggöra mönster, kategorier, i 

datamaterialet. Det är ingen linjär process, utan forskaren rör sig mellan de olika faserna genom hela 

processen, en tolkande process (Bryman, 2012). Under rubriken Tematisk analys – kategorisering så 

vävs beskrivningen av de sex faserna in i redogörelsen över sökandet efter kategorier. 

Tematisk analys - kategorisering  

Enligt Braun och Clarke (2006) är den första fasen i en tematisk analys att först sätta sig in i hela 

datamaterialet, vilket gjordes genom att läsa och återläsa svaren på enkäterna flera gånger. Alla 

ljudupptagningarna lyssnades igenom, för att sedan transkriberas. Jag valde sedan att börja 

kategorisering utifrån enkätsvaren. Enkäten innehöll fyra frågor, där fråga tre handlade om lärarnas 

kännedom om modellen learning study och den fjärde frågan handlade om hur lärare gör för att ta reda 

på vad eleverna kan. Fokus i studien var att ta reda på vad och hur läraren kommunicerade innehållet i 

matematikundervisning och därför valde jag att fokusera på enkätsvaren i följande två frågor, vilka hade 

relevans för studien.  

 Vad anser du är det viktigaste i matematikundervisningen? Skriv högst fem saker/aspekter. 

 Vilka faktorer ser du som centrala i arbetet med att elevers prestationer i matematik ska öka? 

 

För att få en överblick över lärarnas svar på ovanstående enkätfrågor , fas två enligt Braun och Clarke 

(2006), så sammanställdes alla svar på enkäterna, enkätsvar i början av learning study respektive 

enkätsvar i slutet av learning study. Därefter identifierades möjliga kategorier. När svaren hade något 

gemensamt så sammanställdes de till en kategori. En lärares svar kan finnas under flera kategorier. När 

flertalet kategorier identifierats så gick jag igenom materialet igen för att se om några av kategorierna 

kunde sammanfogas i samma underkategori, vilket sedan gjordes. Underkategorier har sedan 
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sammanförts i huvudkategorier (se nedan fas tre). I tabell 2 har exemplifierats vilka svar som bedömdes, 

utifrån Szendrei (1996) och Rystedt och Trygg (2010) beskrivningar, skulle finnas i underkategorin 

Laborativt material. Svaren från lärarna kunde vara både som hela meningar och som enskilda ord. 

Tabell 2 Exempel på citat som definierats till en underkategori 

I början av LS 

Citat från lärarnas svar i 

enkäterna 

I slutet av LS 

Citat från lärarnas svar i 

enkäterna 

Underkategori 

Att barnen kan använda laborativt 

material eller någon form av 

hjälpmedel 

Konkret och funktionellt  

Laborera 

Använda praktiskt material 

Laborativa övningar 

Ge möjlighet till ”hjälpmedel” när 

de skall jobba med matte 

Laborativt material ska finnas 

tillgängligt 

Laborativt undersökande 

 

Laborativt material 

 
Av tabell 2 framgår att lärarna hänvisar till laborativ matematikundervisning (Rystedt & Trygg, 2010), 

vilket uttrycks som ”laborativt undersökande”, där eleverna ska kunna använda konkret material för att 

utveckla abstrakt tänkande. Av tabellen framgår även att lärarna använder sig av laborativa 

matematikmaterial då de hänvisar till ”laborativt material eller någon form av hjälpmedel” samt 

”praktiskt material”. Här syns båda de aspekter av laborativa matematikmaterial, pedagogiska material 

och vardagliga föremål, som Szendrei (1996) beskriver. 

Därefter sammanställdes underkategorierna under huvudkategorier, fas tre enligt Braun och Clarke 

(2006). Huvudkategorierna utmynnade i lite olika karaktär, fyra av de fem huvudkategorierna har mer 

en karaktär av den innehållsliga aspekten av kommunikation och en av huvudkategorierna har mer en 

karaktär av den mellanmänskliga aspekten, interpersonella aspekten, av kommunikation. Analyserna 

har dock genomgående genomförts utifrån den innehållsliga aspekten av kommunikation. I tabell 3 

exemplifieras gruppering av underkategorier som sedan bildat en huvudkategori. 

Tabell 3 

Underkategori  Huvudkategori  

Matematikbokens roll 

Laborativt material 

Samtal 

Variation 

Utmaningar 

 

Arbetssätt  

(Skolverket, 2014; Lingefjärd & Löwing, 2013). 

 

Av tabellen framgår att de underkategorier som bildat huvudkategorin Arbetssätt är olika sätt som 

ämnesinnehållet behandlas på (Skolverket, 2014), en innehållslig aspekt. Arbetssättet är ett medel att 

uppnå något till exempel färdigheter eller insikter (Lingefjärd & Löwing, 2013).  

I tabell 4 exemplifieras med några underkategorier som bildat huvudkategorin Förhållningssätt lärare-

elev. Av tabellen framgår att karaktären på huvudkategorin är mer av en mellanmänsklig aspekt, en 

interpersonell aspekt. Analyserna har dock genomförts utifrån den innehållsliga aspekten av 

kommunikation.  
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Tabell 4 

Underkategori  Huvudkategori  

Förståelse 

Kunnig och engagerad 

Lyssnande 

Förhållningssätt lärare-elev  

 

 

Fas fyra, enligt Braun och Clarke (2006), handlar bland annat om att om att återigen utforska om de 

möjliga huvudkategorierna är huvudkategorier. Under denna fas kan det bli tydligt att det som uttolkats 

som en huvudkategori istället är en underkategori, vilket var fallet med Struktur och planering samt Mer 

tid. Struktur och planering samt Mer tid uttolkades istället som en underkategori till Arbetssätt.  

Efter uttolkning av enkätsvaren för att söka kategorier, så gjordes samma sak med ljudupptagningarna 

från den 18 januari respektive den18 april. Utdrag skrevs, i form av sekvenser, olika långa beroende på 

innehåll, ur transkripten. Jag valde att kategorisera dessa under samma huvudkategorier och 

underkategorier som jag uttolkat i enkätsvaren. En underkategori till Arbetssätt tillkom.  

Fas fem, enligt Braun och Clarke (2006),  innebär att definiera och benämna de olika huvudkategorierna, 

vilket gjordes. Fas sex, enligt Braun och Clarke (2006), som handlar om att producera en berättelse 

utifrån kategorierna, börjar då huvudkategorier och underkategorier har definierats. Fas sex är den 

berättelse som berättas under rubriken Analys och resultat avseende kategorier av innehåll. Under det 

avsnittet redogörs för samtliga huvudkategorier och underkategorier som uttolkats genom den tematiska 

analysen (ibid.). 

Matematiskt innehåll - kategorisering 

När det gäller kategorisering av matematiskt innehåll så började jag med Huvudkategorin Matematiskt 

innehåll för att därefter dela upp det matematiska innehållet utifrån Niss och Höjgaard Jensens (2002, 

2011) åtta matematiska kompetenser. De åtta kompetenserna blev då följaktligen underkategorier till 

huvudkategorin Matematiskt innehåll. De olika kompetenserna behöver kombineras med stoff, enligt 

Niss och Höjgaard Jensens (2002, 2011). Eftersom lärarna ibland uttryckte sig enbart med stoff och den 

matematiska kompetensen inte gick att uttolka, så insåg jag att jag behövde ytterligare en underkategori 

Stoff i matematik. I tabell 5 finns exempel på några citat som definierats till en underkategori, här 

exemplifieras med kommunikationskompetensen. 

Tabell 5 

Huvudkategori Citat från enkäter 

I början av LS 

Citat från enkäter  

I slutet av LS 

Underkategori 

Matematiskt innehåll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De behöver prata 

mycket matematik 

 

Sätta ord på hur de 

tänker, höra hur andra 

tänker, löser problem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga eleverna hur de 

tänker och synliggöra 

”tänket” så gott det går 

Att eleverna får 

möjlighet att diskutera 

tillsammans 

Diskussioner runt 

matematiska företeelser, 

matematiska lösningar 

Kommunikation 

Att få arbeta i grupp och 

diskutera, lära sig att 

förklara och att 

lyssna/förstå hur andra 

tänker. 

 

Kommunikationskompetens 
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I tabell 5 anges citat från enkätsvar som handlar om att kommunicera i, med och om matematik, vilket 

stämmer med hur Niss och Höjgaard Jensens (2002, 2011) har definierat kommunikationskompetensen. 

En mer utförlig definition av kommunikationskompetensen finns under rubriken Matematisk kompetens 

– ett mångfacetterat begrepp. 

Matematisk innehåll – förändring avseende aspekter som framkommit i lärarnas 

kommunikation  

Aspekter inom respektive kompetens uttolkades med hjälp av Niss och Höjgaard Jensens (2002, 2011) 

beskrivning av de åtta kompetenserna samt stoff. Under rubriken Matematisk kompetens – ett 

mångfacetterat begrepp finns olika aspekter inom respektive kompetens beskrivet. Genom en tolkande 

process (Bryman, 2012) har analys genomfört avseende vilka aspekter inom respektive kompetens (Niss 

& Höjgaard Jensen, 2002, 2011) som framkommit i lärarnas kommunikation i början och i slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet. Efter analys av respektive kompetens samt stoff, utifrån citat från 

enkätsvaren respektive transkripten, så har jag sedan uttolkat om det har funnits tydliga förändringar 

gällande vilket matematikinnehåll, avseende aspekter inom kompetenserna, som lärarna kommunicerat 

i början och i slutet av kompetensutvecklingsprojektet. I analysen av förändring så exemplifieras med 

citat både från enkätsvaren och från transkripten. I tabell 6 exemplifieras utifrån 

tankegångskompetensen hur analysprocessen har genomförts. 

Tabell 6 

I början av kompetensutvecklingsprojektet: 

Tankegångskompetensen har inte uttolkats varken i enkäterna eller i ljudavskriften.  

I slutet av kompetensutvecklingsprojektet - i enkätsvaren, skrev lärarna exempelvis att det är viktigt att ”Lyfta 

fram elevernas tankar och bygga vidare på deras tankar”, ”Att de känner att de ’kan/förstår’ och att matte går 

att tänka på olika sätt”, ”Fråga eleverna hur de tänker och synliggöra ’tänket’ så gott det går” samt att ”Ge 

eleverna mer tid till att reflektera över vad de lärt sig – diskutera mera!”. I ljudavskriften har 

tankegångskompetensen inte tydligt framkommit.  

 

Av tabellen framgår att tankegångskompetensen inte uttolkats i början av 

kompetensutvecklingsprojektet. I slutet av kompetensutvecklingsprojektet så har aspekten om att vara 

medvetenom att det är en matematisk tankegång uttolkats i lärarnas kommunikation i relation till 

matematikundervisning. 

Analys med avseende på innehåll och hur innehållet kommuniceras. 

Efter att ha konstruerat kategorierna, med inspiration från Braun och Clarke (2006), så fanns behov av 

någon form av funktionell textanalys för att analysera hur matematiklärares kommunikation under 

kompetensutvecklingsprojektet med avseende på innehåll och hur innehållet kommunicerats 

förändrades. Jag inspirerades av transivitetssystemet (Hallesson, 2011; Karlsson, 2011) vilket tidigare 

beskrivits under teoretiska övervägande. Genom att använda transivitetssystemet så blev det möjligt att 

förankra analysen i kontexten och i den funktion språket fyller i kontexten (Holmberg, Karlsson & Nord, 

2011). I analysen uttolkades med utgångspunkt i betydelse vilka processtyper, materiella, mentala, 

verbala eller relationella, som framträdde i datamaterialet. För att uttolka processtyper så tog jag hjälp 

av vilka verb som använts relaterat till kontext, det vill säga med utgångspunkt i form. Även den 

transitiva funktionen uttolkas, det vill säga vilken karaktär det som kommunicerats har. Under nästa 

rubrik beskrivs utförligare hur jag gjort i studien.  
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Transivitetssystemet som analysverktyg 

I detta avsnitt beskrivs på vilket sätt transivitetssystemet använts vid analys av data. Transivitetssystemet 

(Hallesson, 2011; Karlsson, 2011) innebär att uttolka processtyper och hur dessa kopplas till deltagare. 

Processtyper som tydligast framträder med utgångspunkt i betydelse, är görande16, mentala, verbala samt 

relationella processer.  Processerna kan uttolkas genom att se till vilket verb som används. Processen 

realiseras oftast genom ordklassen verb, dock är inte processen liktydigt med verb. Detta innebär att 

processtypsanalys inte är en kategorisering av verb och verbs betydelser. Karlsson (2011) anser att en 

grundläggande tanke i transivitetssystemet är att förstedeltagaren17 är mer central i processen än andra. 

Ett perspektiv att ta i beaktande förutom perspektiven som handlar om betydelse och form är att fråga 

sig om det är läraren eller eleven som är i fokus i lärarnas kommunikation och hur läraren eller eleven 

realiseras genom processen – den transitiva funktionen. Det kan även förklaras som hur innehållet 

kommuniceras i relation till den som är i fokus. Vid användandet av transivitetssystemet som 

analysverktyg så ingår även att ange förekomsten av processtyperna (Hallesson, 2011), vilket gjordes. 

Förekomsten framgår av tabellerna under respektive huvudkategori. Där anges även om processtypen 

härrör från enkätsvaren eller transkripten. Vid analysen av förekomst så är det inte antalet i sig som är 

intressant, utan analysen handlar om att uttolka om någon processtyp har ökat, minskat eller är 

oförändrad i förekomst i relation till underkategorierna i respektive huvudkategori. Genom att även ange 

förekomsten av processtyperna i relation till underkategori så kan det visa hur innehållet i 

matematiklärares kommunikation förändrats. 

För att ge en bild av hur jag använt mig av transivitetssystemet som analysverktyg så exemplifieras i 

tabell 7 med citat ur mitt datamaterial. Det eller de verb som legat till grund för analysen avseende 

processtyp har kursiverats. 

Tabell 7 Exempel på hur jag tolkade mitt material utifrån de olika processtyperna: 

Processtyp Citat från datamaterialet 

Görande 

 

[Eleven ska] ”kunna använda matematiken både praktiskt och teoretiskt” 

Transitiv funktion: Eleven är aktör (fokus eleven) 

Mental 

 

”Förstå vad man räknar så att man inte bara lär sig en metod” 

Transitiv funktion: Eleven är upplevaren (fokus eleven) 

Verbal 

 

”De behöver prata mycket” 

”Att eleverna diskuterar matematik” 

Transitiv funktion: Eleven är talare (fokus eleven) 

Relationell  

 

”Läraren är kunnig i det han ska undervisa i” 

Transitiv funktion: Läraren är bärare (fokus läraren). 

 

Av tabell 7 framgår vilket verb som legat till grund för analysen av processtyp. I tabellen framgår även 

hur den transitiva funktionen har tolkats och vem, läraren eller eleven, som är i fokus i lärarnas 

kommunikation. 

                                                      
16 De materiella processerna handlar om att göra saker och därför valet av att kalla denna processtyp för 
Görande.  

17 Istället för att använda ordet förstedeltagare så har jag i studien uttryckt det som att fokus är på läraren 
respektive i eleven i lärarnas kommunikation. 
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Det är inte bara verbet, utan hela konstruktionen med deltagare och ibland även omständigheter som 

skapar betydelse (Karlsson, 2011).  I studien är verbet förstå av den karaktären. Verbet förstå finns inom 

olika processtyper. I tabell 8 exemplifieras med citat ur datamaterialet hur jag tolkade verbet förstå 

beroende på deltagare och omständigheter. 

Tabell 8 Tolkning av verbet förstå beroende på deltagare och omständigheter 

Processtyp Citat från datamaterialet 

Görande [Eleven ska] ”få förståelse för matematik” 

Transitiv funktion: Läraren gör/ger. Läraren är aktör (fokus läraren)  

”Att skapa en förståelse så att man vet varför man räknar på ett visst sätt.” 

Transitiv funktion: Läraren är aktör  

(fokus läraren) 

Mental ”Förstå vad man räknar så att man inte bara lär sig en metod” 

Transitiv funktion: Eleven är upplevaren  

(fokus eleven) 

Relationell  ”Att barnen har en god förståelse” 

Transitiv funktion: Eleven är den utpekade  

(fokus eleven) 

 

Av tabellen framgår hur hela konstruktionen med deltagare och omständigheter gör att verbet förstå kan 

kopplas till olika processtyper. 

När det gäller transkripten så är ibland utdragen i form av lite längre sekvenser och eftersom det är 

konstruktionen med deltagare och omständigheter som skapar betydelse så har jag, för att uttolka 

processtyp, tolkat sekvensen som en helhet. I tabell 9 har de betydelsebärande verben kursiverats. 

Tabell 9 Exempel på hur transkripten uttolkats avseende processtyp  

Processtyp Citat från datamaterialet 

Görande Variera undervisningen – göra den intressant (L) 

Transitiv funktion: Det är lärare som gör undervisningen intressant. Det är läraren som är i 

fokus i form av aktör. 

Mental Eller så får vi tänka att varenda problemlösning vi gör så ingår tidslinjen på något sätt […] ja vi 

får fundera för det gäller ju… (L) 

Transitiv funktion: Läraren är i fokus i form av upplevare, den som reflekterar. 

 

Av tabellen framgår att sekvenserna är olika långa. Detta beror på att det är konstruktionen med deltagare 

och omständigheter som skapar betydelse. 
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Analytiskt ramverk för studien: Sammanfattning  

Det analytiska ramverket för studien utgår från den innehållsliga aspekten av kommunikation, vilket 

redogjorts för under rubriken Socialsemiotik. I tabell 10 ges en sammanfattande översikt över det 

analytiska ramverk som använts.  

Tabell 10 Ramverk 

Fråga Analysmetod Områden för analys 

1. Vilka kategorier av innehåll går 

att uttolka från matematiklärares 

kommunikation i samband med ett 

kompetensutvecklingsprojekt? 

Tematisk analys enligt Braun och 

Clarke (2006) (främst induktivt) 

 

Innehållsanalys av matematiskt 

innehåll i relation till Niss och 

Höjgaard Jensens (2002, 2011) 

matematiska kompetenser samt 

stoff 

Kategorisering av innehållet 

 

 

Kategorisering av innehållet 

2. Hur förändras matematiklärares 

kommunikation under ett 

kompetensutvecklingsprojekt, med 

avseende på innehåll och hur 

innehållet kommuniceras? 

 

Texters ideationella grammatik – 

funktionell textanalys genom 

Transivitetssystemet (Hallesson, 

2011; Karlsson, 2011)  

 

Innehållsanalys i relation till Niss 

och Höjgaard Jensens (2002, 

2011) matematiska kompetenser 

samt stoff 

Innehållslig analys, utifrån 

processtyper samt transitiv 

funktion 

Processtyper; Görande, Mental, 

Verbal samt Relationell  

 

Aspekter inom respektive 

matematisk kompetens samt stoff 

som uttryckts 

 

Analys och resultat avseende 
kategorier av innehåll  

Innehållet i matematiklärares kommunikation har identifierats i underkategorier som sedan har bildat 

huvudkategorier genom tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). Det har varit en induktiv analys och 

med det menas att det har varit en tolkande, tentativ process (Bryman, 2012) där uttolkning av möjliga 

kategorier genomförts. Beskrivningarna är inte helt induktiva utan de har även inspirerats av tidigare 

forskning. Gällande huvudkategorin Matematiskt innehåll, så har denna analys skett både induktivt, 

sökande efter matematiskt innehåll, för att därefter analyseras deduktivt utifrån utifrån Niss och 

Höjgaards Jensens (2002, 2011) kompetenser och stoff.   
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Olika innehåll i lärarnas kommunikation 
Hur själva tolkningsprocessen gick till har beskrivits under rubriken Metodologi. Här visas utifrån ett 

inledande citat hur flera olika sorters innehåll kunde uttolkas från en och samma kommunikation. 

Så här uttryckte sig Agnes, en av lärarna. Hon får i samtalet medhåll av de andra lärarna i lärarlaget. 

Agnes: På redovisningen så lät vi barnen18 prata väldigt mycket  

Någon från arbetslaget: Mm 

Agnes: Och det blev ganska intressant Vi valde ju då en grupp som hade gjort en olikadelning 

Någon från arbetslaget: Mm 

Agnes: En som hade delat lika Ja vi hittade tre olika alternativ De hade olika tal, olika lösningar 

Och det intressanta var ju hur duktiga dom är på att förklara 

Någon från arbetslaget: Mm 

Agnes: Det var en pojke … Han och hans grupp visade likadelning Och då hade dom gjort en 

likadelning på två högar Så en piprensare hade dom klippt på hälften Och han var ju så himla 

duktig med den där dokumentkameran Han delade upp dom i olika högar Så hade han en kvar 

Och sen satte han ihop dom och sa Det här var en hel men nu har det blivit två halvor Alltså det 

blev så tydligt och då kändes… Och då behövde inte vi lägga oss i.  

Någon från arbetslaget: Ne-ej 

Agnes: Utan vi Det blev som ett sånt där konstaterande  

Någon från arbetslaget: ja-a 

Agnes: så vi började prata Vi hade ingen genomgång om vad en halva var Det vart så självklart 

för dom Och sen var det Tack så mycket Vad bra och så fick dom gå och sätta sig 

Utdrag 1 

 

För utdrag 1 gav analysen att kommunikationskompetensen framträdde då läraren beskrev elevernas 

redovisning av sina lösningar av ett problem. Två andra kategorier som uttolkats var 

problembehandlingskompetensen och hjälpmedelskompetensen. Problembehandlingskompetensen 

framträdde då läraren uttryckte att eleverna hade olika lösningar på problemet. 

Hjälpmedelskompetensen synliggjordes i lärarens beskrivning av hur eleven använde sig av 

dokumentkameran för att visa en av lösningarna på problemet. En annan kategori handlar om samtal, 

då gruppen visade likadelning och i samband med det samtalade om vad de upptäckt. När läraren 

slutligen konstaterade att ”alltså det blev så tydligt och då kändes Och då behövde inte vi lägga oss i” 

så trädde ytterligare en kategori, lyssnande, fram. Läraren lyssnade på eleverna, på vad och hur de 

uttryckte sina lösningar. Olika underkategorier bildade som tidigare beskrivits huvudkategorier. De 

huvudkategorier som uttolkats var Matematiskt innehåll19 (dit kompetenserna för kommunikation, 

problembehandling och hjälpmedel i analysen ovan hör), Undervisning, Arbetssätt (dit underkategorin 

samtal i analysen ovan hör), Arbetsform och Förhållningssätt lärare-elev (dit underkategorin lyssnande 

i analysen ovan hör). Genom analysen av ovanstående citat visas hur flera kategorier uttolkades från ett 

och samma uttalande.  

                                                      
18 Läraren betonade ordet, vilket i transkripten visas med understrykning. 

19 När det gäller kategorisering av matematiskt innehåll så inleddes den med Huvudkategorin Matematiskt 

innehåll, vilket  tidigare beskrivits under Metod för analys av data i avsnittet Matematisk innehåll – 

kategorisering, för att därefter delas upp utifrån Niss och Höjgaard Jensens (2002, 2011) åtta 

matematiska kompetenser och stoff. 
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Matematiskt innehåll 
Huvudkategorin Matematiskt innehåll delades upp i underkategorier, där kategoriseringen har gjorts 

utifrån Niss och Höjgaards Jensens (2002, 2011) matematiska kompetenser och stoff. Genom att 

exemplifiera med citat så visas hur underkategorierna uttolkats. I Tabell 11 beskrivs de olika 

underkategorierna för matematiskt innehåll kortfattat. Beskrivningarna (kolumn 2) grundas som tidigare 

nämnts på Niss och Höjgaard Jensen (2002, 2011). Varje underkategori exemplifieras i kolumn 3 med 

citat ur datamaterialet. 

Tabell 11 Underkategorier för matematiskt innehåll 

Underkategori Beskrivning  

 
Exemplifierat med citat 

Tankegångskompetens Kunna utöva matematisk tankegång. 

 

”Fråga eleverna hur de tänker och 

synliggöra ’tänket’ så gott det 

går” 

Problembehandlings-

kompetens 

Kunna formulera, lösa och hantera olika 

sorters matematiska problem. 

”Sätt ord på hur de tänker, höra 

hur andra tänker. Löser problem” 

Modelleringskompetens Kunna modellera det vill säga skapa en 

modell från en given situation, använda 

modellen, analysera modellen och kunna 

dematematisera modellen. 

”Att den abstrakta matematiken 

skall bli konkret för att sedan bli 

abstrakt (så att barnen kan ta ett 

abstrakt uttryck och sätta ord på 

vad det kan betyda (skriva en 

mattesaga) och tvärtom” 

Resonemangskompetens Kunna resonera matematiskt och att kunna 

följa och bedöma ett matematiskt 

resonemang. 

”Diskussioner runt matematiska 

företeelser, matematiska 

lösningar”. 

Representations- 

kompetens 

Kunna tolka och använda olika 

representationer för matematik, allt från 

symboler till material, men symboler är 

extra viktiga. Kompetensen innebär även att 

kunna välja och växla mellan 

representationerna.  

                 

Symbol- och 

formalismkompetens 

Kunna avkoda och hantera matematiskt 

symbolspråk, översätta mellan symbol och 

ord, samt att hantera uttryck och formler. 

”De måste förstå 

mattespråket=skapa förståelse för 

ma-språket”. 

Kommunikations-

kompetens 

Kunna kommunicera i, med och om 

matematik. Kommunikation mellan sändare 

och mottagare. 

Kommunikationskompetensen ligger nära 

representaions-kompetensen, men fokus i 

kommunikationskompetensen är 

kommunikationen i sig.  

”att eleverna får möjlighet att 

diskutera tillsammans” 

Hjälpmedelskompetens Kunna använda, förstå och förhålla sig, på 

ett reflekterat sätt, till diverse (tekniska) 

hjälpmedel för matematisk verksamhet, 

aktivitet inklusive IT och representationer 

med materiella objekt till exempel vid 

mätning, beräkning, undersökning.  

 

”Att barnen kan använda 

laborativt material eller någon 

form av hjälpmedel” 

”Och han var ju så himla duktig 

med den där dokumentkameran 

Så han delade upp dom i olika 

högar Så hade han en kvar Och så 

satte han ihop dom och sa Det här 

var en hel men nu har det blivit 

två halvor” 

Stoff i matematik De matematikområden, stoff, som Niss och 

Höjgaard Jensen (2002, 2011) angivit: 

Tal och talområden, Aritmetik, Algebra, 

Geometri, Funktioner, Analys, Sannolikhet, 

Statistik, Diskret matematik, Optimering 

(Niss & Höjgaard Jensen, 2002, 2011) 

 

”de ska ha god taluppfattning” 
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Av tabell 11 framgår att alla kompetenser fanns representerade utom representationskompetensen. 

Representationskompetensen och kommunikationskompetensen ligger nära varandra (Niss & Höjgaard 

Jensen, 2002, 2011). Data som till viss del skulle kunna ha tolkats som representationskompetens har i 

analysen tolkats som kommunikationskompetens eftersom det finns en sändare och en mottagare. 

Undervisning 
Huvudkategorin undervisning uttolkades utifrån hur lärarna använde sig av ordet undervisning, där 

undervisning handlar om att undervisa matematik. Huvudkategorin undervisning 20 kännetecknas av 

olika aspekter i relation till undervisning, vilka framkommit i lärarnas kommunikation. Dessa aspekter 

utmynnade i underkategorierna kunnig i matematik, kunna undervisa matematik och mot specifika mål. 

Det övergripande syftet i studien var att ge en bild av hur lärares kommunikation under ett 

kompetensutvecklingsprojekt kan förändras med avseende på innehållsliga aspekter. De innehållsliga 

aspekterna handlade om innehållet i undervisning och jag har därför valt att beskriva underkategorin 

kunna undervisa matematik mer utförligt. Avsikten med den utförliga beskrivningen var även att 

fördjupa exemplifieringen av hur analyserna avseende de olika underkategorierna gått till. 

I underkategorin kunna undervisa matematik har lärarna, i enkäterna, uttryckt det som att det är viktigt 

att ”Vara väl förberedd, ha goda kunskaper om det som ska undervisas”, ”Läraren skall kunna undervisa 

i matte och göra barnen positiva till ämnet”, ”Att undervisningen består av olika undervisningsformer” 

och att” Läraren är väl insatt i hur ämnet ska undervisas, didaktiken”. Att kunna undervisa matematik 

innebär även, utifrån uttolkning av data, att variera sin undervisning vilket uttrycks som ”variera 

undervisningen – göra den intressant”, ”varierande undervisning” och ”Att undervisningen är varierad 

och utmanar flera ”intelligenser”. 

I Tabell 12 presenteras de olika underkategorierna för huvudkategorin Undervisning. Som tidigare 

nämnts är dessa kategorier induktivt framtagna och beskrivningarna kommer därför från den 

genomförda tematiska analysen (se Tematisk analys - kategorisering). Varje underkategori 

exemplifieras i kolumn 3 med citat ur datamaterialet. 

Tabell 12. Underkategorier för undervisning 

Underkategori Beskrivning Exemplifierat med citat 

Kunnig i matematik Ordet undervisning nämns i relation till 

att läraren är kunnig i matematik 

”Ha goda kunskaper om det som 

ska undervisas” 

Kunna undervisa matematik 

 

Ordet undervisning nämns i relation till 

att läraren ska kunna undervisa 

matematik, vilket även innebär, utifrån 

uttolkning av data, att vara förberedd 

och ha en varierad undervisning. 

 

”Vara väl förberedd” 

 

”variera undervisningen – göra 

den intressant” 

 

Mot specifika mål Ordet undervisning nämns i relation 

specifika mål 

Även koppling till kunskapskrav och 

bedömning, där undervisning är 

underförstått.  

”tydlig och riktad undervisning 

mot specifika mål” 

 

                                                      
20 Undervisning har definierats som ”sådana målstyrda processer som under lärares ledning syftar till 
inhämtande av kunskaper och värden (SOU 2002:121). År 2009 lade regeringen en proposition där definitionen 
har bearbetats till ”sådana målstyrda processer som under ledning av lärare och förskollärare syftar till 
utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden (proposition 
2009/10:165). 
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Av tabellen framgår att undervisning innefattar att läraren, enligt lärarna, ska ha goda kunskaper om det 

som ska undervisas. Att kunna undervisa matematik innefattar att vara väl förberedd och att 

undervisningen är varierad. Undervisningen ska vara tydlig och riktad mot specifika mål. 

Arbetssätt 
Huvudkategorin Arbetssätt (Skolverket, 2014; Lingefjärd & Löwing, 2013) kännetecknas av de 

uttolkade underkategorierna Struktur och planering, Mer tid, Samtal, Variation, Utmaningar, 

Matematikbokens roll, Laborativt material och Tekniska hjälpmedel. Genom att exemplifiera med citat 

så visas hur underkategorierna uttolkades. I Tabell 13 presenteras de olika underkategorierna för 

huvudkategorin Arbetssätt. Av tabellen framgår att arbetssätt inte är ett entydigt begrepp utan det 

innefattar flera olika underkategorier.  

Tabell 13 Underkategorier för Arbetssätt. 

Underkategori Beskrivning Exemplifierat med citat 

Struktur och 

planering 

Lärarna nämner struktur och planering, vilket kan 

beskrivas som en metod för att uppnå ett mål. 

 

”Det krävs också att jag blir mer 

medveten om vad som ska läras 

ut och hur”. 

Mer tid Med tid avses här att lärarna önskar mer tid för 

varje elev. 

”Extra tid för att hjälpa elever 

som behöver stöd” 

Samtal Samtal, under huvudkategorin arbetssätt, handlar 

om det verbala språket. Både hur lärare och elever 

uttrycker sig verbalt, men även att arbetssättet bör 

präglas av kommunikation och dialog (Holquist, 

1990, 2002 med hänvisning till Bakhtin, se även 

Matusov, 2011).   

”Viktigt att använda 

matematiska begrepp” 

Variation Med variation avses här variation av 

uttrycksformer, att eleverna ska ges möjlighet att 

visa sitt kunnande på olika sätt till exempel i 

handling, verbalt och skriftligt. 

”skapa förutsättningar så att alla 

kan vara med och förstå (vågar 

prova)” 

Utmaningar Arbetssätt då lärarna uttrycker att eleverna behöver 

utmanas. 

Ett arbetssätt där eleverna ges möjlighet att utforska 

för att på det sättet erhålla egna specifika 

erfarenheter som sedan ligger till grund för mer 

generella samband inom matematik (Taflin, 2007). 

”Att utmana eleverna samtidigt 

som grunderna sitter” 

Matematikbokens 

roll 

Arbetssätt som lärarna vill använda relaterat till 

matematikbokens roll 

 

”En arbetsmetod där eleverna 

inte är utlämnade till läroboken 

och att plöja på” 

Laborativt material Underkategorin laborativt material innefattar både 

pedagogiska material och vardagliga föremål 

(Szendrei, 1996). Kategorin innefattar även 

laborativt arbetssätt, vilket kan innebära laborativt 

undersökande. 

”Att barn kan använda 

laborativt material eller någon 

form av hjälpmedel” 

 

”Laborativt undersökande” 

Tekniska 

hjälpmedel 

 

Arbetssätt där tekniska hjälpmedel till exempel 

dokumentkamera och smartboard ger potential för 

meningsskapande (Selander & Kress, 2010) 

”Och så nästa grupp och så hade 

dom klippt i fyra… Och om 

man sätter ihop dom här fyra så 

ser man att det blir en hel Alltså 

det vart ju jättebra => Ja den där 

kameran är ett fantastiskt 

hjälpmedel för barnen alltså Det 

blir så tydligt och alla ser på den 

här stora smartboarden och 

delarna där Dom flyttar dom 

och så där Jätte jättetydligt” 
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Arbetsform 
Huvudkategorin Arbetsform (Lingefjärd & Löwing, 2013; Skolverket, 2014) kännetecknas av de 

uttolkade underkategorierna Individ-grupp samt Nivå och nivågruppering. Genom att exemplifiera med 

citat så visas hur underkategorierna uttolkades. I Tabell 14 presenteras de olika underkategorierna för 

huvudkategorin Arbetsform.  

Tabell 14 Underkategorier för arbetsform 

Underkategori Beskrivning Exemplifierat med citat 

Individ - grupp Arbetsformer handlar om att organisera 

undervisningen. Eleverna kan arbeta individuellt 

eller i grupp. Denna underkategori tar upp att arbeta 

individuellt, i grupp och att växla mellan individ och 

grupp (Lingefjärd & Löwing, 2013; Skolverket, 

2014). 

”Möjlighet och tillfällen att få 

arbeta både enskilt och i grupp” 

Nivå och 

nivågruppering 
Denna underkategori handlar om att 

nivågruppera eleverna utifrån vad de kan 

(Wallby, Carlsson & Nyström, 2001).  

”Nivågruppering (när det 

behövs)”. 

”Att barnen får arbeta på sin 

nivå”. 

 

Av tabellen framgår att arbetsform dels uttrycks som att arbeta individuellt, i grupp och att växla mellan 

dessa arbetsformer och dels i termerna nivå och nivågruppering utifrån vilket kunnande som lärarna sett 

att eleverna uttryckt eller visat.  

Förhållningssätt lärare-elev. 
Huvudkategorin förhållningssätt lärare-elev kännetecknas av de uttolkade underkategorierna förståelse, 

förstå matematikspråk och ämnesinnehåll, kunnig och engagerad, insatt i kunnande, återkoppling, 

lyssnande och inställning och känsla. Genom att exemplifiera med citat så visas hur underkategorierna 

uttolkades. I Tabell 15 presenteras de olika underkategorierna för huvudkategorin förhållningssätt 

lärare-elev.  

Tabell 15. Underkategorier för förhållningssätt lärare-elev 

Underkategori Beskrivning Exemplifierat med citat 

Förståelse  Läraren använder ordet förståelse: 

eleverna har eller får förståelse, läraren 

skapar förståelse, läraren skapar 

förutsättningar för förståelse samt 

reflekterar hur elever förstår 

”Att de känner att de kan/förstår och att 

matte går att tänka på olika sätt” 

Förstå  

matematikspråk och 

ämnesinnehåll 

Läraren använder ordet förståelse i 

relation till mattespråk och 

ämnesinnehåll 

 

”Att förstå det man räknar – inte enbart 

mekanisk räkning” 

Kunnig och 

engagerad 

Läraren är kunnig och engagerad 

Läraren lär ut 

 

”kunnig, entusiastisk lärare” 

”Att få dem till en god taluppfattning” 

Insatt i kunnande Läraren är insatt i vad eleverna kan ”Att man måste se vad eleverna har för 

förkunskaper för att skapa lektioner utifrån 

dessa” 

 

Återkoppling Lärares återkoppling till eleverna ”Att ge feedback som inte är värderande 

utan uppgiftsinriktad och i formativt syfte 

att utveckla ämnet” 
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Lyssnande Eleverna blir lyssnade på ”Inlyssnande – vad är det eleven 

säger/uttrycker?” 

”Lyfta fram elevernas tankar och bygga 

vidare på deras tankar” 

Inställning och 

känsla 

Inställning och känsla för matematik ”Att få eleverna att känna lust och glädje 

inför matte” 

 

 

Av tabellen framgår att lärarna använde ordet förståelse, i relation till eleverna och deras kunnande i 

matematik, på olika sätt. Lärarna kommunicerade även att läraren, för att eleverna ska lära sig, behöver 

vara kunnig och engagerad och insatt i vad eleverna kan. Lärarna uttryckte vikten av att eleverna ges 

återkoppling som inte är värderande och att man som lärare behöver lyssna på eleverna, vara 

inlyssnande. 

Analys och resultat avseende hur 
matematiklärares kommunikation 

förändras  

Ett sätt att analysera hur innehållet i matematiklärarnas kommunikation förändrades under projektet var 

att utifrån lärarnas kommunikation uttolka processtyper, dels hur ofta de olika processtyperna kom till 

uttryck dels om det var läraren eller eleven som var i fokus i lärarnas samtal (Hallesson, 2011; Karlsson, 

2011). När det gäller analys av matematiskt innehåll så analyserades det både utifrån transvitetssystemet 

och utifrån vilka aspekter inom respektive matematisk kompetens (Niss & Höjgaard Jensen, 2002, 2011) 

som kom till uttryck i lärarnas kommunikation relaterat till matematikundervisning. Vid analys av 

förändringar i förhållande till respektive huvudkategori så valde jag att fördjupa analysen utifrån samma 

underkategorier som den tematiska analysen (Braun & Clarke, 2006) gav gällande resultaten för fråga 

1. Avseende processtyper så har en kvantifiering i relation till respektive underkategori genomförts. 

Förekomsten av processtyperna framgår av tabellerna under respektive huvudkategori. Inledningsvis 

ges en bild av hur procestyperna uttolkades samt hur den transitiva funktionen angivits i tabellerna och 

kommit till uttryck i lärarnas kommunikation. Vidare beskrivs förändringar med avseende på innehåll 

och hur innehållet kommunicerades då lärarna kommunicerade matematikundervisning under projektet. 

Förändringarna beskrivs i relation till respektive huvudkategori. 

Uttolkning av processtyper  
Att urskilja processtyper med utgångspunkt i betydelse var ett av analysverktygen som användes i 

studien. Detta för att utforska innehåll och hur innehållet kommunicerades, relaterat till 

matematikundervisning, av lärarna i projektet. Processtyper som framträder med utgångspunkt i 

betydelse är görande, mentala, verbala samt relationella processer. Flera processtyper kan uttolkas ur 

samma citat eller utdrag, till exempel ”Sätta ord på hur de tänker, höra hur andra tänker, löser problem” 

(E). I exemplet har processtypen görande uttolkats då lärarna använde sig av verbet löser. Processtypen 

mental uttrycktes genom verben sätta ord på hur de tänker, höra. Processtypen verbal uttrycks genom 

uttrycket sätta ord på. I analysen har det verb som realiserat respektive processtyp kursiverats. I 
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analysen uttolkades även hur innehållet kommunicerades, det vill säga hur processerna realiserades, 

vilket beskrivs av Hallesson (2011) och Karlsson (2011) som den transitiva funktionen. Den transitiva 

funktionen utgår från vem som fokuserats i lärarnas kommunikation, läraren (L) eller eleven (E). Om 

det är eleven som fokuserades, i lärarnas kommunikation, så visas det genom att (E) anges. Om det är 

läraren som fokuserades, i lärarnas kommunikation, så visas det genom att (L) anges. I ovanstående citat 

är det eleven som fokuserades. Karaktären avseende den transitiva funktionen kan vara olika. I citatet 

ovan var det eleven som uttrycktes som aktör i lärarnas kommunikation. I tabellerna under respektive 

huvudkategori framgår förekomsten av processtyperna. Genom att även ange förekomst av processtyper 

relaterat till underkategorier för respektive huvudkategori så kan det påvisa utifrån ytterligare ett 

perspektiv hur innehållet i matematiklärares kommunikation förändrades. Vid analysen var det inte 

antalet i sig som var intressant utan analysen handlade om att uttolka om någon processtyp hade ökat, 

minskat eller var oförändrad i antal i relation till underkategorierna i respektive huvudkategori. Eftersom 

det var olika antal enkätsvar i början och i slutet av projektet så togs det i beaktande vid analys av 

tabellerna. I början var det nio enkätsvar och i slutet var det 20 enkätsvar. Om det till exempel var två 

noteringar i början och fyra noteringar i slutet så hade ingen ökning skett eftersom förhållandet mellan 

enkätsvaren var dubbelt så många enkätsvar i slutet av kompetensutvecklingsprojektet i jämförelse med 

i början. 

Förändringar i matematiskt innehåll 
Huvudkategorin Matematiskt innehåll delades upp i underkategorier där kategoriseringen gjordes 

utifrån Niss och Höjgaards Jensens (2002, 2011) matematiska kompetenser och stoff. Underkategorin 

Kommunikationskompetens avseende processer och hur de realiserades i början och i slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet beskrivs här mer utförligt. Därefter ges en bild, i tabellform, av 

förekomst av processer relaterat till underkategorier för matematiskt innehåll. Som avslutning 

analyseras och kommenteras tabellen. För varje kompetens där en tydlig förändring skett så 

exemplifieras med citat vilken aspekt i relation till kompetensen som framkommit. Detta för att visa hur 

förändringen har kommit till uttryck. Som avslutning görs en övergripande analys av förändring, i början 

och i slutet av kompetensutvecklingsprojektet, avseende aspekter inom matematiska kompetenser och 

stoff. Inledningsvis beskrivs förändringar avseende processer för kommunikationskompetensen, som 

därmed får utgöra ett exempel. 

I början av kompetensutvecklingsprojektet, avseende kommunikationskompetensen, uttrycktes i 

enkätmaterialet att eleverna behöver ”Sätta ord på hur de tänker, höra hur andra tänker, löser problem” 

(E) och att ”De behöver prata mycket 21matematik” (E). Här har processerna görande ”löser problem”, 

mental ”sätta ord på hur de tänker, höra…” och verbal ”sätta ord på” och ”prata mycket matematik” 

uttolkats. Eleven var aktören i lärarnas kommunikation. 

I transkripten har en lärare reflekterat på följande sätt då lärarna diskuterade hur årtal uttrycks:  

Cia: egentligen kommer den kritiska aspekten när man börjar säga …  vad sa vi … ettusen … 

när vi börjar säga … istället för ettusennittionie … säger vi år tusennittionio … så kommer ju 

kritiska aspekten när man byter det till elvahundra 

Disa: men helt plötsligt blir det nu hundratal istället (L) 

Utdrag 2 

I utdrag 2 uttolkades den mentala processen, i relation till kommunikationskompetensen, då mentala 

processer bland annat handlar om hur tankar kommuniceras. Avseende den transitiva funktionen så var 

                                                      
21 Läraren hade i enkäten strukit under delar av sitt svar, vilket jag återgett. 
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det fokus på läraren i lärarnas kommunikation. Läraren var den som reflekterade över hur årtal uttrycks 

och kommuniceras på olika sätt. 

I transkripten uttryckte lärarna 

Cia: där dom sa att det kan vara problem med tusentalsövergång av nittonhundra till tvåtusen 

men vi inte säkra på att det är den enda kritiska aspekten 

Elsa: Att uttrycka sig på ett annat sätt  

Cia: Det funkar hela tiden från år ett upp till år niohundranittionio  

Elsa: Vi säger nittonhundra… 

Cia: Cia är född år nittonhundrafemtiofem vadå nittonhundrafemtiofem (L)    

Utdrag 3   

I utdrag 3 utolkades den verbala processen i relation till kommunikationskompetensen. Det var läraren 

som var talaren, som talade om olika sätt att uttrycka sig.  

I slutet av kompetensutvecklingsprojektet, avseende kommunikationskompetensen, uttrycktes i 

enkätmaterialet att eleverna skulle ges möjlighet att ”Lyssna/förstå hur andra tänker” (E) och ”Att 

eleverna får möjlighet att diskutera tillsammans.” (E). Här uttolkades processtyperna mental och verbal. 

Eleven var aktören i lärarnas kommunikation.  

I utdrag 4 från transkripten var kontexten att lärarna samtalade om tillfället då eleverna redovisade sina 

olika lösningar på uppdelning av ett tal  

Agnes: På redovisningen så lät vi barnen liksom prata väldigt mycket  

Någon ur arbetslaget: Mm  

Agnes: Och det blev ganska intressant Vi valde ju då en grupp som hade gjort en olikadelning 

Någon ur arbetslaget: Mm  

Agnes: En som hade delat lika Ja vi hittade tre olika alternativ De hade olika tal olika lösningar 

Och det intressanta var ju hur duktiga dom är på att förklara (E).    

Utdrag 4 

 

Av utdrag 4 framgår att den verbala processen i relation till kommunikationskompetensen uttolkades. 

Även om eleven var aktör i lärarnas kommunikation både i början och i slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet så har karaktären avseende den transitiva funktionen (Holmberg, 

Karlsson & Nord, 2011) förändrats. Avseende den mentala processen, i relation till 

kommunikationskompetensen, från användandet av verbet höra till verbet lyssna. Avseende den verbala 

processen, i relation till kommunikationskompetensen, från uttrycket sätta ord på till användandet av 

verben diskutera och förklara. 

Tabell 18 anger förekomst, i början och i slutet av kompetensutvecklingsprojektet, av processerna 

görande, mental, verbal och relationell i relation till respektive underkategori. Vem som fokuserades i 

lärarnas kommunikation, den transitiva funktionen, visas genom noteringen (L) om det är läraren och 

noteringen (E) om det är eleven. Om T: anges i samband med noteringen, så är det udrag från transkript. 
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 Tabell 18 Förekomst av processer22 relaterat till underkategorier för matematiskt innehåll 

Underkategori Början 

G 

Början 

M 

Början 

V 

Början 

R 

Slutet 

G 

Slutet 

M 

 

Slutet 

V 

Slutet 

R 

Tankegångs 

kompetens 

     3(E) 1(E)  

 

Problem-

behandlings-

kompetens 

2(E) 

1(L) 

 

T: 1(E) 

1(E) 1(E)  2(L) 

 

 

T: 2(E) 

 

 

 

T: 1(E) 

 

 1(E) 

Modellerings-

kompetens 

4(E) 3(E) 1(E) 1(E)  

 

T: 1(E) 

 

 

T:  

2(L) 

 1(E) 

Resonemangs-

kompetens 

    1(E)  3(E 

 

T: 2(E) 

 

Representations-

kompetens 

     

 

   

Symbol- och 

formalismkompetens 

 

1(L) 

1(E) 

1(L) 

   

4(L) 

1(E)  

1(L) 

 

Kommunikations-

kompetens 

1(E) 1(E) 

 

 

T:  

1(L) 

3(E) 

 

 

T:  

3(L) 

 

 1(L) 3(E) 8(E) 

1(L) 

 

T: 1(E) 

 

Hjälpmedelskompete

ns 

2(E) 

1(L) 

 

T:  

1(L) 

   1(E) 

3(L) 

 

T: 1(E) 

 

 

 

T: 3(E) 

 

 

 

T: 2(E) 

 

2(L) 

Stoff i matematik 2(E) 

1(L) 

 

T: 3(E) 

1(L) 

  2(E) 

1(L) 

1(E) 

11(L) 

 

T: 2(E) 

1(E) 

 

 

T:  

4(L) 

 

1(L) 

 

3(L) 

 

Det som framkommer i tabellen analyseras nedan under respektive matematisk kompetens samt stoff. 

För varje kompetens där en tydlig förändring skett avseende aspekter så exemplifieras med citat vilken 

aspekt i relation till kompetensen som framkommit. Detta för att visa hur förändringen har kommit till 

uttryck. 

Tankegångskompetensen 

I början av kompetensutvecklingsprojektet har inte tankegångskompetensen varken i enkätsvaren eller 

i transkripten kunnat uttolkas.  

Av tabellen framgår att tankegångskompetensen, i form av processerna mental och verbal, uttolkades 

till viss del i slutet. I slutet av kompetensutvecklingsprojektet skrev lärarna i enkätsvaren, i relation till 

eleverna, att det är viktigt att du som lärare kan ”Lyfta fram elevernas tankar och bygga vidare på deras 

tankar” och att ” synliggöra ’tänket’ så gott det går”. Den aspekt inom tankegångskompetensen som 

uttolkades här var att kunna utöva matematisk tankegång och vara medveten om att det är en matematisk 

                                                      
22 Processerna anges med den första bokstaven G för Görande, M för Mental, V för Verbal och R för Relationell. 
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tankegång. Då lärarna exempelvis skrev i enkätsvaren, i relation till eleverna, ”Att de känner att de 

’kan/förstår’ och att matte går att tänka på olika sätt” så uttolkades i relation till tankegångskompetensen 

aspekten medvetenhet om vilka frågor och svar som är karaktäristiska för matematik.  

Problembehandlingskompetensen 

Av tabellen framgår att vid jämförelse av förekomst av processer i relation till 

problembehandlingskompetensen så har de minskat i antal. Eftersom det är sex noteringar både i början 

och i slutet av projektet och förhållandet är ett till två så motsvarar de sex noteringarna i slutet endast 

tre noteringar. Aspekten att kunna lösa både egna och andras problem var i fokus både i början och i 

slutet av kompetensutvecklingsprojektet. 

I slutet av kompetensutvecklingsprojektet hade aspekten gällande att kunna lösa både egna och andras 

problem utvecklats till att om möjligt eller önskvärt kunna lösa en problemuppgift på olika sätt 

exempelvis då lärarna i transkripten kommunicerade, i relation till eleverna, att ”så hade dom ju kommit 

på flera olika lösningar”. Lärarna reflekterade även över, i transkripten, då eleverna endast gav en 

lösning och att eleverna var nöjda med det.  Då läraren i slutet av kompetensutvecklingsprojektet i 

enkätsvaren skrev ”har eleverna ett intresse och känner sig motiverade att lösa en uppgift 

(problemlösning) anser jag att prestationerna ökar” så uttolkades i relation till 

problembehandlingskompetensen aspekten vägen till ett svar. Denna aspekt ligger nära 

resonemangskompetensen. Aspekten som handlar om att en matematisk fråga som kräver en 

undersökning uttolkades i slutet av kompetensutvecklingsprojektet. 

Modelleringskompetens   

Av tabellen framgår att vid jämförelse av förekomst av processer i relation till modelleringskompetensen 

så har de minskat i antal. Av tabellen framgår även att modelleringskompetensen var mer 

mångfacetterad i början av kompetensutvecklingsprojektet. Alla fyra processtyper fanns representerade 

i början av kompetensutvecklingsprojektet, vilket de inte gör i slutet. Gällande aspekter i relation till 

modelleringskompetensen så skrev lärarna i enkätsvaren i början på kompetensutvecklingsprojektet att 

eleverna behöver ”förstå vad man räknar så att man inte bara lär sig en metod”, ”att den abstrakta 

matematiken skall bli konkret för att sedan bli abstrakt, så att barnen kan ta ett abstrakt uttryck och sätta 

ord på vad det kan betyda (skriva en mattesaga) och tvärtom” samt att ”kunna använda matematiken 

både praktiskt och teoretiskt”. I transkripten har modelleringskompetensen inte tydligt framträtt. De 

aspekter som uttolkades var att kunna svara på frågor i och med matematik – använda modellen och att 

dematematisera modeller dvs. att koppla dem till verkligheten. 

I slutet av kompetensutvecklingsprojektet framkom i enkätsvaren ”att eleverna kan ha praktisk 

användning av det de lär sig” och ”lära sig sätta ord på sin kunskap”. Den aspekt som uttolkades i 

enkätsvaren i slutet av kompetensutvecklingsprojektet var att kunna svara på frågor i och med matematik 

– använda modellen. Den aspekt som framkom i transkripten i slutet av kompetensutvecklingsprojektet 

var vikten av att analysera modellen, både i förhållande till dess användbarhet och i relation till möjliga 

alternativa modeller, vilket exemplifieras med utdrag 5.   
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Cia: Nu är jag lite intresserad jag ser att ni gjort det här med bågarna23 och så en uppställning 

Vilket var först Och då var uppställningen en kontroll på bågarna 

Flera: ja-ha okej 

Cia: Det var rätt intressant Dom litar alltså inte på dom här bågarna  

Utdrag 5 

Resonemangskompetens 

I början av kompetensutvecklingsprojektet uttolkades inte resonemangskompetensen varken i 

enkätsvaren eller i transkripten.  

Av tabellen framgår att resonemangskompetensen endast uttrycktes i slutet av projektet. Det var främst 

den verbala processtypen som uttolkades, vilket exempelvis syns som 3(E) i tabellen. Aspekten att kunna 

resonera matematiskt, i relation till resonemangskompetensen, uttolkades i enkätsvaren, till exempel då 

lärarna uttryckte att det behöver förekomma ”Diskussioner runt matematiska företeelser, matematiska 

lösningar”. Aspekten kunna förstå, […] och producera argument för att svara på (lösa) matematiska 

frågor exemplifieras med, utifrån enkätsvaren, att eleverna behöver, ”Diskutera hur man kan komma 

fram till en lösning”. Aspekten att kunna följa och bedöma ett matematiskt resonemang, en kedja av 

argument för att underbygga ett påstående, har till exempel uttolkats i transkripten då Cia berättar utifrån 

en situation i klassrummet ”så sa han Det är klart Det är fem gånger tre är femton Och här e det fem 

Femton gånger fem Sjuttiofem Femton femton femton Nu vet vi ju det Nu har vi omkretsen”.  

Representationskompetens 

Av tabellen framgår att representationskompetensen inte uttolkades i datamaterialet.  

Symbol- och formalismkompetens 

Av tabellen framgår att det inte var någon förändring i förekomst av processer när det gäller symbol- 

och formalismkompetensen. Processtypen görande var mer representerad i slutet än i början av 

kompetensutvecklingsprojektet. I tabellen syns det genom att 1(L) har noterats i början av 

kompetensutvecklingsprojektet och i slutet har 4(L) noterats.  

I början av kompetensutvecklingsprojektet uttolkades aspekten att avkoda och hantera matematiskt 

symbolspråk exempelvis då lärarna uttryckte ”Förstå vad man räknar så att man inte bara lär sig en 

metod”.  

I slutet av kompetensutvecklingsprojektet har denna aspekt utvecklats genom att lärarna lyfte att de 

måste få eleverna att berätta vad det handlar om. Även aspekten att översätta mellan symbol och ord 

uttolkades till exempel då lärarna uttryckte att de behöver ”ge eleverna utrymme att förklara sina 

uträkningar”. Till viss del uttrycktes aspekten att hantera uttryck och formler av läraren, men 

kompetensen har inte visats av eleverna vilket exemplifieras med utdrag 6. Cia berättar att en elev sagt 

Elev: ”Det här måste vi kunna lösa med bara lite tankeförmåga utan formler  

Cia: Det har du rätt i sa jag  

Flera: Skratt 

Elev: Det förstår du väl att dom inte vill att vi ska hålla på med x här…”.  

Utdrag 6 

                                                      
23 Lärarna hade under lektionen visat att man kan använda sig av tallinjen för att ta reda på och beräkna 

skillnaden mellan två tal.  För att visa skillnaden mellan två tal markeras beräkningen av skillnaden med 

bågar ovanför tallinjen.   
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Kommunikationskompetens 

Av tabellen framgår att det inte var någon förändring i förekomst av processer avseende 

kommunikationskompetensen. Eftersom det var olika antal enkätsvar i början respektive i slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet så togs det i beaktande vid analys av tabellerna. Gällande 

kommunikationskompetensen så fanns det i tabellen nio noteringar i början och fjorton noteringar i 

slutet av kompetensutvecklingsprojektet, vilket medförde att ingen ökning har noterades. Det var snarare 

en liten minskning gällande förekomst. 

Aspekterna att kunna kommunicera i, med och om matematik, att kunna sätta sig in i och avkoda och 

tolka andras skrivna, muntliga eller visuella matematiska uttryck samt att kunna uttrycka sig på olika 

och många sätt och på olika nivåer av teoretisk eller teknisk precision om matematik uttolkades både i 

början och i slutet av kompetensutvecklingsprojektet. Skillnaden mellan i början och i slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet var dels att lärarna uttryckte sig angående kommunikation på många fler 

sätt i slutet av kompetensutvecklingsprojektet än vad de gjorde i början och dels att lärarna i början av 

kompetensutvecklingsprojektet i enkätsvaren skrev ”De behöver prata mycket matematik”, ”Samtal…” 

och att eleverna behöver ”sätta ord på hur de tänker…”.   

I slutet av kompetensutvecklingsprojektet använde lärarna i enkätsvaren sig mer av ordet diskutera eller 

ord som relaterar till diskutera exempelvis ”diskussioner runt matematiska företeelser, matematiska 

lösningar”. I transkripten, utdrag 7, exemplifieras hur lärarna uttryckte sig i relation till 

kommunikationskompetensen  

Agnes: En som hade delat lika Ja vi hittade tre olika alternativ De hade olika tal olika lösningar 

Och det intressanta var ju hur duktiga dom är på att förklara 

Utdrag 7 

 

Även lyssnandet lyftes i enkätsvaren i slutet av kompetensutvecklingsprojektet ”och att lyssna/förstå 

hur andra tänker” och att läraren behöver vara ”inlyssnande – vad är det eleven säger/uttrycker?”.  

Hjälpmedelskompetens  

Av tabellen framgår att det inte var någon förändring i enkätsvaren avseende förekomst av processer i 

relation till hjälpmedelskompetensen. I transkripten däremot uttolkades en ökning. Av tabellen framgår 

utifrån transkripten att det i början fanns en notering och i slutet sex noteringar. I slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet så fanns alla fyra processtyper representerade under kategorin 

hjälpmedelskompetens.  

Aspekten att använda representationer med materiella objekt uttolkades i enkätsvaren då lärarna 

uttryckte att eleverna skulle ges möjlighet att använda laborativt material. Detta uttolkades både i början 

och i slutet av kompetensutvecklingsprojektet. I början uttrycktes i enkätsvaren att det är viktigt ”att 

barnen kan använda laborativt material eller någon form av hjälpmedel” och att eleverna skulle ges 

möjlighet att laborera ”arbeta laborativt (särskilt de yngre eleverna)” och ”mer laborationer”.   

I enkätsvaren i slutet av kompetensutvecklingsprojektet skrev lärarna exempelvis, vilket uttolkades som 

att det kan relateras till hjälpmedelskompetensen, ”laborera”, ”använda praktiskt material”, ”ge 

möjlighet till ’hjälpmedel’ när de skall jobba med matte”, ” laborativt material ska finnas tillgängligt”, 

”bra material” och ”laborativt undersökande”. Vid uttolkning av aspekterna förstå och använda 

representationer med materiella objekt så är användandet i fokus. Utifrån enkätsvaren så uttolkades, i 

relation till hjälpmedelskompetensen, ingen större skillnad mellan i början och i slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet.  
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Skillnaden i transkripten mellan i början av kompetensutvecklingsprojektet och i slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet var tydlig. I början av kompetensutvecklingsprojektet utgick lärarna 

från materialet, även om de till viss del ifrågasatte materialet i sig. I transkripten kommunicerades i 

början av kompetensutvecklingsprojektet följande  

Cia: Nä jag bara tänkte så här att om man tar pengar då tänkte jag  femtioöringen är ju borta 

Flera: ja 

Cia: de kanske fungerar fortfarande femtioöringarna jag vet inte eller så kanske så gör dom inte 

det  

Flera: neej 

Cia: kanske dom kanske aldrig har kommit in i femtioöringens värld dom tänker ju hela kronor 

Utdrag 8 

 

Av utdrag 8 framgår att lärarna utgick från materialet även om de till viss del ifrågasatte materialet i sig. 

I transkripten i slutet av kompetensutvecklingsprojektet kommunicerade lärarna följande  

Agnes: Det var en pojke som hade Han och hans grupp visade likadelning  Och då hade dom 

gjort en likadelning på två högar Så en piprensare hade dom klippt på hälften Och han var ju så 

himla duktig med den där dokumentkameran Så han delade upp dom i olika högar Så hade han 

en kvar Och så satte han ihop dom och sa Det här var en hel men nu har det blivit två halvor 

Alltså det vart så tydligt  

Utdrag 9 

 

Bodil: Ja den där kameran är ett fantastiskt hjälpmedel för barnen alltså Det blir så tydligt och 

alla ser på liksom den här stora smartboarden och delarna där Dom flyttar dom och så där Jätte 

jättetydligt 

Disa: […] Om vi inte hade haft det här Jag menar Tänk om vi inte hade haft den här 

dokumentkameran då hade dom inte stått och visat på  

Cia:  

Disa: Jag menar även smartboarden Vi hade bara haft en vanlig whiteboard typ Då hade dom fått 

stå och rita  

Utdrag 10 

 

Av utdrag 9 och 10 framgår att eleverna använde sig av och förhöll sig till tekniska hjälpmedel såsom 

dokumentkamera och smartboard. I slutet av kompetensutvecklingsprojektet framkom i transkripten  

alla aspekter som relaterar till hjälpmedelskompetensen, det vill säga att  kunna använda sig av och 

förhålla sig till diverse (tekniska) hjälpmedel för matematiskt verksamhet, aktivitet inklusive IT, känna 

till möjligheter och begränsningar med hjälpmedel och verktyg, förstå och använda representationer 

med materiella objekt och att kunna använda, på ett reflekterat sätt, hjälpmedel t.ex. vid mätning, 

beräkning, undersökning. 

Stoff i matematik 

Av tabellen framgår att förekomst av processer relaterat till stoff i matematik ökade något. Lärarna lyfte 

det matematiska innehållet mer. Alla fyra processtyper fanns representerade i slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet, där processen görande var mest representerad. I lärarnas 

kommunikation var det läraren som var aktören, som behövde se till att stoffet i matematiken gjordes 

synligt för eleverna. 

I början av kompetensutvecklingsprojektet fanns i enkätsvaren matematikområdena Tal och talområden 

och Aritmetik (Niss & Höjgaard Jensen, 2002, 2011)  representerade. Ur dessa matematikområden så 
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lyfte lärarna främst fram att eleverna skulle ha en god taluppfattning, kunna positionssystemet och att 

bedöma rimlighet.  

Även i slutet av kompetensutvecklingsprojektet fanns i transkripten koppling till matematikområdena 

Tal och talområden och Aritmetik exempelvis då Cia sade att eleverna skulle använda sig av tidslinjen24 

som redskap för beräkning av årtal.  I transkripten uttrycktes det även som  

Agnes: Dom hade delat i fjärdedelar fast uttryckte inte ordet fjärdedelar  

Bodil: Dom hade delat halvhalvor sa dom 

Utdrag 11 

 

Av utdrag 11 framgår att matematikområdet tal och tals användning uttrycktes i matematiklärarnas 

samtal. I slutet av kompetensutvecklingsprojektet hade lärarna dock till största delen inte relaterat till de 

matematikområden som Niss och Höjgaard Jensen (2002, 2011) beskrivit. Lärarna använde en annan 

vokabulär då lärarna uttryckte stoff i matematik till exempel lärandeobjekt (Wernberg, 2009) och att 

smalna av lärandeobjektet, att fokusera på innehållet i matematiken, kritiska aspekter samt 

problemlösning.  

Förändringar i undervisning 
Huvudkategorin undervisning (SOU 2002:121; prop. 2009/10:165) uttolkades utifrån hur lärarna 

använde sig av ordet undervisning, där undervisning handlade om att undervisa matematik. 

Huvudkategorin undervisning kännetecknas av de olika aspekter som framkom i lärarnas 

kommunikation i relation till undervisning. Dessa aspekter utmynnade i underkategorierna kunnig i 

matematik, kunna undervisa matematik och mot specifika mål. Underkategorin kunna undervisa 

matematik beskrivs här mer utförligt avseende processer och hur de realiseras i början och i slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet. Därefter ges en bild i tabellform av förekomst av processer relaterat till 

underkategorier för undervisning. Som avslutning analyseras och kommenteras tabellen. Inledningsvis 

beskrivs förändringar för underkategorin kunna undervisa matematik, som därmed får utgöra ett 

exempel. 

I början av kompetensutvecklingsprojektet avseende underkategorin kunna undervisa matematik 

användes inte ordet undervisning eller undervisa varken i enkätmaterialet eller i transkripten. I slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet avseende underkategorin kunna undervisa matematik uttrycktes i 

enkätmaterialet att läraren behövde ”Variera undervisningen – göra den intressant”. (L) I lärarnas 

kommunikation var det läraren som var aktören, som gjorde undervisningen varierad och intressant. 

Processen görande var här i fokus. Det var även läraren som skulle ”ha en varierad undervisning/visa” 

(L) och som skulle se till ”att undervisningen är varierad och utmanar flera ”intelligenser” (L) och det 

var viktigt att ”Läraren är väl insatt i hur ämnet ska undervisas, didaktiken” (L). Den relationella 

processen var här i fokus. Huvudsakligen var det processtyperna Görande och Relationell avseende att 

kunna undervisa matematik som var representerade. Det var läraren som ’gör’ undervisning och ’har’ 

kunskaper i att undervisa matematik.   

 

 

 

                                                      
24 Lärarna växlade mellan att säga tidslinje och tallinje. De använde dessa begrepp synonymt. 
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Tabell 19 Förekomst av processer relaterat till underkategorier för undervisning 

Underkategori Början 

G 

Början 

M 

 

Början 

V 

 

Början 

R 

Slutet 

G 

Slutet 

M 

Slutet 

V 

Slutet 

R 

Kunnig i 

matematik 

       2(L) 

Kunna 

undervisa 

matematik 

    4(L)   6(L) 

Mot specifika 

mål 

 

T:  

1(L) 

   1(E) 

2(L) 

 

T: 

1(L) 

 

1(L) 

 

2(L) 

 

Av tabellen framgår att i början av kompetensutvecklingsprojektet nämndes inte ordet undervisning i 

enkäterna och därmed har heller inga processer uttolkats. I transkripten nämndes ordet undervisning en 

gång och då med koppling mot specifika mål, där processen görande uttolkades. I slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet syntes i enkätsvaren en tydlig ökning av användandet av ordet 

undervisning, vilket exempelvis anges i tabellen som 4(L) under processtypen görande och 6(L) under 

processtypen relationell. Processerna görande och relationell var vanligast förekommande. Det vill säga 

det är lärarna som gör sin undervisning och har kunskaper att undervisa matematik. 

Förändringar i arbetssätt  
Huvudkategorin Arbetssätt (Lingefjärd & Löwing, 2013; Skolverket, 2014) kännetecknas av de 

uttolkade underkategorierna Struktur och planering, Mer tid, Samtal, Variation, Utmaningar, 

Matematikbokens roll, Laborativt material och Tekniska hjälpmedel. Underkategorin laborativt material 

avseende processer och hur de realiseras i början och i slutet av kompetensutvecklingsprojektet beskrivs 

här mer utförligt. Därefter ges en bild i tabellform av förekomst av processer relaterat till underkategorier 

för arbetssätt. Som avslutning analyseras och kommenteras tabellen. Inledningsvis beskrivs förändringar 

för underkategorin laborativt material, som därmed får utgöra ett exempel. 

I början av kompetensutvecklingsprojektet avseende underkategorin laborativt material uttrycktes i 

enkätmaterialet att eleverna behövde få ”Arbeta laborativt (särskilt de yngre eleverna)” (E). I 

transkripten kommunicerade en lärare att 

Disa: vi ska jobba lite med pengar för det ska vi ju ändå börja göra sen men att man kanske 

jobbar mer *paus* ja men med pengar blir det ju ändå det här med uppdelning av tal och det här 

ska man köpa handla för alltihopa (L) 

Utdrag 12 

 

Lärarna funderade över pengar som laborativt material 

Agnes: jag tror att det är talområdet vi var inne på att man skulle kunna använda sig av pengar 

under en lektion eller men det är ju inte alls att vi behöver använda just pengar  

Bodil: Nej, men sen…då begränsar vi dom eftersom inte enkronor inte är så lätta att dela i 

dagsläget 

Någon: Nä  

Bodil: Det finns ju inga femtioöringar och då begränsar vi dom … kanske om det finns dom som 

klarar av och dela hela tal (L) 

Utdrag 13 
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I utdrag 12 var processen görande i relation till laborativt material i fokus I utdrag 13 uttolkades  

processtypen mental i relation till laborativt material.  

I slutet av kompetensutvecklingsprojektet avseende underkategorin laborativt material uttryckte lärarna 

i enkätmaterialet vikten av ”laborativt undersökande” (E). Det framgick i kontexten att det var eleven 

som skulle ges möjlighet att arbeta undersökande. Processtypen görande i relation till laborativt material 

uttolkades här. I transkripten, utdrag 16, har Disa beskrivit och återgett en situation som hon varit med 

om tillsammans med en elev, där laborativt material användes  

Vi hade piprensare men då tog han … 

Eleven: Ja om man lägger till fyra pennor, då går det 

Disa: Ja fast det är piprensare ni ska dela på Hur skulle man kunna göra då  

Och då var det en flicka … Och hon blev så här [läraren visar] Sax upp Du vet sådär  

Disa: Ja-a och vad ska du göra med den då 

Eleven: Dela den  

Disa: Och så …Får ni lika många då?  

Eleven: Ja-a! 

Disas reflektion över kommunikationen: Och det var sådär Yes! *skratt* (E)  

Utdrag 14 

 

I utdrag 14 var processen görande i relation till laborativt material i fokus. Avseende den transitiva 

funktionen var eleven i lärarnas kommunikation aktören. Det var eleven som gjorde.  

Lärarna funderade över hur eleverna kan ha tänkt  

Agnes: Det var ju så att alla delade När dom klippte piprensarna så delade dom ju piprensarna i 

ungefär lika stora bitar  

Någon: Mm 

Agnes: så dom var ju inne på det här halvtänket Dom använde inte språket (E)  

Utdrag 15 

 

I utdrag 15 uttolkades processtypen mental i relation till laborativt material. Då lärarna kommunicerade 

så var det eleven som var upplevaren. Lärarna uttryckte även i enkätmaterialet i relation till laborativt 

material vikten av att ”Låta eleverna experimentera med uppgifter tillsammans, för att det finns flera 

lösningar =>25 laborativa övningar” (E). Eftersom läraren betonade vikten av att experimentera 

tillsammans vid arbete med laborativa övningar så innebar det även att eleverna behövde använda sig 

av det verbala språket. Till följd av detta uttolkades den verbala processen i relation till laborativt 

material här. Lärarna uttryckte även vikten av att ”Laborativt material ska finnas tillgängligt.” (L). Det 

var läraren som skulle se till att eleverna hade tillgång till laborativt material. Här har den relationella 

processen uttolkats, elever i relation till laborativt material. 

I början av kompetensutvecklingsprojektet avseende underkategorin laborativt material så handlade 

processtypen görande om att ”vi ska jobba lite med pengar”. Det laborativa materialet (Szendrei, 1996) 

var i fokus. Lärarna valde eller utgick från det laborativa materialet före det matematiska innehållet. I 

slutet av kompetensutvecklingsprojektet avseende processtypen görande i relation till laborativt material 

så upptäckte eleven med stöd av läraren att delning av piprensaren kunde lösa det matematiska 

problemet. 

I början av kompetensutvecklingsprojektet gällande processtypen mental i relation till laborativt 

material funderade lärarna om huruvida pengar var ett laborativt material som lämpade sig för 

uppdelning av tal eller inte. Det var det laborativa materialet som var i fokus. I slutet av 

                                                      
25 I enkätmaterialet använde sig lärarna ibland av pilar för att visa en möjlig utveckling. 
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kompetensutvecklingsprojektet avseende processtypen mental i relation till laborativt material så 

funderade lärarna över hur eleverna tänkt då de använt det laborativa materialet. Fokus flyttades från 

det laborativa materialet i sig till funderingar över vilken matematik som eleverna hade uttryckt i relation 

till det laborativa materialet. 

I början av kompetensutvecklingsprojektet avseende processtypen verbal i relation till laborativt 

material och samtal i relation till laborativt material så fokuserade lärarna på om sättet de uttryckte sig 

på kunde innebära att det skulle bli svårare för eleverna att tillgodogöra sig det matematiska innehållet. 

I slutet av kompetensutvecklingsprojektet så ökade förekomsten av den verbala processtypen i relation 

till laborativt material och samtal i relation till laborativt material. Lärarna betonade vikten av att 

eleverna skulle ges möjlighet att samtala. I matematiklärarnas kommunikation framkom det att det var 

eleverna som var duktiga på att förklara och muntligt redogöra för sitt kunnande. Analysen av lärarnas 

kommunikation visade att fokus flyttades från lärare till elev.  

Tabell 20 Förekomst av processer relaterat till underkategorier för arbetssätt 

Underkategori Början 

G 

Början 

M 

 

Början 

V 

 

Början 

R 

Slutet 

G 

Slutet 

M 

Slutet 

V 

Slutet 

R 

Struktur och 

planering 

    4(L) 2(L)   

Mer tid  

1(L) 

   

2(L) 

 

 

3(E)   

Samtal  2(E) 

 

 

T:  

1(L) 

2(E) 

 

 

T:  

3(L) 

 1(E) 

5(L) 

3(E) 

1(L) 

 

T:  

1(L) 

11(E) 

2(L) 

 

T: 3(E) 

1(E) 

Variation    2(L) 5(L) 

 

T:  

1(L) 

1(E) 

 

T:  

1(L) 

  

Utmaningar     3(L) 

 

2(E)   

Matematik-

bokens roll 

1(L) 

 

   

T:  

1(L) 

2(L) 

 

 

T:  

1(L) 

 

 

 

Laborativt 

material 

2(E) 

1(L) 

 

T:  

1(L) 

 

 

 

T:  

1(L) 

  2(E) 

4(L) 

 

T: 1(E) 

 

 

 

T: 1(E) 

2(L) 

1(E) 1(L) 

Tekniska 

hjälpmedel 

     

T: 1(E) 

 

T: 1(E) 

 

T: 1(E) 

 

T: 1(E) 

 

Av tabell 20 framgår gällande förekomst relaterat till arbetssätt att flera tydliga förändringar i lärarnas 

kommunikation mellan i början och i slutet av kompetensutvecklingsprojektet uttolkades. 

Underkategorin samtal visade en tydlig ökning i förekomst. Av tabellen framgår att i början av 

kompetensutvecklingsprojektet gjordes åtta noteringar och i slutet gjordes 28 noteringar i tabellen som 

relaterar till underkategorin samtal. I nitton av de 28 noteringarna var det eleven som fokuserades i 

lärarnas kommunikation. Det var är eleven som var aktören, vilket exempelvis syns i tabellen som 11(E). 

När det gäller förekomst av processer relaterat till underkategorierna struktur och planering, variation, 

utmaningar samt tekniska hjälpmedel så framträdde processerna i slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet till skillnad mot i början. Gällande tekniska hjälpmedel så uttolkades det 

endast i transkripten. 
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Förändringar i arbetsform 
Arbetsformer handlar om olika sätt att organisera undervisningen, vilket innefattar att eleverna kan 

arbeta individuellt, i par, i mindre grupper eller i helklass (Lingefjärd & Löwing, 2013; Skolverket, 

2014). Huvudkategorin Arbetsform kännetecknas av de uttolkade underkategorierna individ-grupp samt 

nivå och nivågruppering. Underkategorin individ-grupp handlar om hur lärarna kommunicerade olika 

arbetsformers möjligheter och växling mellan dem. Detta för att gynna elevernas lärande i matematik. 

Underkategorin individ-grupp avseende processer och hur de realiseras i början och i slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet beskrivs här mer utförligt. Därefter ges en bild i tabellform av förekomst 

av processer relaterat till underkategorier för arbetsform. Som avslutning analyseras och kommenteras 

tabellen. Inledningsvis beskrivs förändringar för underkategorin individ-grupp, som därmed får utgöra 

ett exempel. 

I början av kompetensutvecklingsprojektet framträdde inte underkategorin individ-grupp. I slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet avseende underkategorin individ-grupp uttrycktes i enkätmaterialet 

”Möjlighet och tillfällen att få arbeta både enskilt och i grupp” (E), ”Att eleverna får utrymme att tänka 

själva” (E) och att eleverna ges möjlighet ”Att alternera mellan enskilt tänk/tänk i grupp” (E). Här 

uttolkades processtyperna görande respektive mental. Eleven var i fokus. I transkripten reflekterade en 

lärare över en förändring i arbetsform ”Men att gå tillbaka och låta två barn sitta tillsammans om dom 

tycker att det är svårt …Hjälpas åt” (L). Processtypen mental framträdde här. Läraren reflekterade över 

förändring i arbetsform och hur det skulle kunna gynna elevernas lärande i matematik. I slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet framträdde i enkätmaterialet processtypen verbal i relation till 

underkategorin individ-grupp då en lärare formulerade det som att eleverna tar vara på möjligheten ”Att 

få arbeta i grupp och diskutera, lära sig att förklara…” (E). I transkripten uttryckte en lärare i relation 

till individ-grupp och hur arbetsformen kan gynna lärandet i matematik 

Agnes: Men det där är också intressant Det där när dom satt två och två så var det ju väldigt 

mycket låsningar 

Flera: ja-a-a […] 

Agnes: Men sen när dom satt fyra och fyra då försvann ju låsningen i alla dom där tre grupperna 

Då var dom ju inte kvar där 

Någon: Nä-ä  

Agnes: även om dom inte började dela i halvor eller vad det nu var så hade dom ju kommit på 

fler olika lösningar (E) 

Utdrag 16 

 

I utdrag 16 var processen verbal i relation till individ-grupp i fokus. Avseende den transitiva funktionen 

var eleverna aktörerna, det var eleverna som samtalade.  

I början av kompetensutvecklingsprojektet framträdde inte underkategorin individ-grupp. I slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet så fanns processtyperna görande, mental och verbal representerade. Det 

var främst eleverna som var i fokus i lärarnas kommunikation. Lärarna lyfte att eleverna behövde få 

växla mellan individ och grupp. Lärarna reflekterade över hur de kunde se att olika arbetsformer kunde 

gynna det matematiska samtalet mellan eleverna, både avseende att arbeta i par, men även när två par 

sedan får sitta i en grupp om fyra.  
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Tabell 21 Förekomst av processer26 relaterat till underkategorier för arbetsform 

Underkategori Början 

G 

Början 

M 

 

Början 

V 

 

Början 

R 

Slutet 

G 

Slutet 

M 

Slutet 

V 

Slutet 

R 

Individ - grupp     1(E) 

2(L) 

2(E) 

 

T:  

1(L) 

4(E) 

 

T: 2(E) 

 

Nivå och 

nivågruppering 

1(E)    2(L) 

 

   

 

Av tabellen framgår att gällande förekomst relaterat till arbetsform så framträdde underkategorin 

individ-grupp först i slutet av kompetensutvecklingsprojektet. Underkategorin individ-grupp innehåller 

processtyperna görande, mental och verbal. Det var främst eleverna som var i fokus i lärarnas 

kommunikation. Det var eleverna som arbetade, tänkte och diskuterade. Avseende underkategorin nivå 

och nivågruppering förändrades fokus, från att eleven arbetar på sin nivå till att läraren gör 

nivågruppering. 

Förändringar avseende förhållningssätt lärare-

elev. 
Huvudkategorin förhållningssätt lärare-elev kännetecknas av de uttolkade underkategorierna förståelse, 

förstå matematikspråk och ämnesinnehåll, kunnig och engagerad, insatt i kunnande, återkoppling, 

lyssnande och inställning och känsla. Underkategorin förståelse avseende processer och hur de realiseras 

i början och i slutet av kompetensutvecklingsprojektet beskrivs här mer utförligt. Därefter ges en bild i 

tabellform av förekomst av processer relaterat till underkategorier för förhållningssätt lärare-elev. Som 

avslutning analyseras och kommenteras tabellen. Inledningsvis beskrivs förändringar gällande  

underkategorin förståelse, som därmed får utgöra ett exempel. 

I början av kompetensutvecklingsprojektet avseende underkategorin förståelse uttrycktes i 

enkätmaterialet vikten av att man som lärare ” lär ut så att barnen förstår” (L) samt ”Att barnen har 

god förståelse” (E). Processtyperna som uttolkades var görande, läraren lär ut, respektive relationell, 

eleven har förståelse. Utifrån den transitiva funktionen i förhållande till hur ordet förståelse används så 

var det läraren som var aktören. Läraren skulle se till att eleverna hade eller fick förståelse i till exempel 

’mattespråket’. Det var läraren som skapade förståelse hos eleverna. Då det gäller den transitiva 

funktionen avseende processtypen relationell så var eleven den utpekade i lärarnas kommunikation. 

I slutet av kompetensutvecklingsprojektet avseende underkategorin förståelse uttrycktes i 

enkätmaterialet då läraren använde sig av ordet förståelse att det är viktigt ”Att reflektera över HUR 

eleverna förstår dvs. möta dem på deras nivå” (L), ”Att de känner att de kan/förstår och att matte går 

att tänka på olika sätt” (E). Vidare att eleverna skulle utveckla sig genom ”Att få arbeta i grupp och 

diskutera, lära sig förklara och att lyssna/förstå hur andra tänker” (E) och ”Förståelse”(E). Alla fyra 

processtyper fanns representerade.  

Då det gäller den transitiva funktionen då läraren var aktören så ändrade den karaktär från att läraren lär 

ut så att barnen förstår till att läraren reflekterar över HUR eleverna förstår. Hur ordet förståelse 

användes ändrade karaktär från att det är läraren som skapar förståelse hos eleverna till att läraren skapar 

                                                      
26 Processerna anges med den första bokstaven till exempel G för Görande. 
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förutsättningar för att eleverna ska förstå. Även då eleven var i fokus så förändrades karaktären från att 

eleverna har god förståelse till att eleverna känner att de kan/förstår och att matte går att tänka på olika 

sätt. 

Tabell 22 Förekomst av processer27 relaterat till underkategorier för förhållningssätt lärare-elev  

Underkatego

ri 

Början 

G 

Början 

M 

 

Början 

V 

 

Början 

R 

Slutet 

G 

Slutet 

M 

Slutet 

V 

Slutet 

R 

Förståelse 3(L)   2(E)  1(E) 

1(L) 

3(E) 

1(L) 

2(E) 2(E) 

Förstå 

matematik-

språk och 

ämnesinnehåll 

 3(E) 

1(L) 

 

T: 2(E) 

2(L) 

  

 

 

T: 1(E) 

 

 

   

Kunnig och 

engagerad 

4(L) 

 

 1(L) 5(L)  1(L) 

T:  

1(L) 

 10(L) 

T:  

1(L) 

Insatt i 

kunnande 

   1(L) 

 

T: 1(E) 

4(L) 

 

 

1(L)  2(L) 

 

T:  

2(L) 

Återkoppling  

 

   2(L) 

 

1(L) 1(E) 

 

T:  

2(L) 

 

 

Lyssnande     1(E) 

1(L) 

3(E) 

2(L) 

T:  

4(L) 

2(E) 

 

T: 1(E) 

1(L) 

Inställning och 

känsla 

 

 3(E) 

2(L) 

 1(E) 

3(L) 

8(L) 7(E)  1(E) 

 

Av tabellen framgår gällande förekomst relaterat till huvudkategorin förhållningssätt lärar-elev att ingen 

förändring avseende underkategorin förståelse, det vill säga använda ordet förståelse, uttolkades. 

Däremot förändrades karaktären av hur ordet användes, vilket har redogjorts för ovan. Användning av 

ordet förstå i relation till matematikspråk och ämnesinnehåll uttrycktes i början av 

kompetensutvecklingsprojektet och då framför allt under processtypen mental. Användning av ordet 

förstå i relation till matematikspråk och ämnesinnehåll framträdde inte i slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet. När det gäller antalet noteringar av processer avseende att läraren bör 

vara kunnig och engagerad samt ha en engagerad inställning och känsla för matematik och 

matematikundervisning så är förekomsten densamma, då hänsyn tas till förhållandet av enkätsvaren i 

början och i slutet av kompetensutvecklingsprojektet. Underkategorierna Återkoppling respektive 

Lyssnande återfanns endast i slutet av kompetensutvecklingsprojektet. 

 

 

                                                      
27 Processerna anges med den första bokstaven till exempel G för Görande. 
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Slutsatser 

Fyra centrala teman i matematiklärarnas kommunikation med avseende på att utveckla 

matematikundervisning under ett kompetensutvecklingsprojekt trädde fram då slutsatser drogs i relation 

till det övergripande syftet. Det övergripande syftet var att ge en bild av hur lärares kommunikation 

under ett kompetensutvecklingsprojekt kunde förändras med avseende på innehållsliga aspekter.  De 

fyra centrala temana ger en beskrivning av tydliga förändringar, det vill säga förändringar avseende 

kommunikation om matematiskt innehåll, förändringar gällande språkbruk i samtalen om 

matematikundervisning, förändringar avseende kommunikation i relation till laborativt material inom 

matematikundervisning samt förändringar om vad lärarna lyfter i sin kommunikation gällande arbetssätt 

och arbetsform relaterat till matematikundervisning. 

Förändring av kommunikation om matematiskt 

innehåll 
Analysen relaterat till aspekter inom kompetenserna visade på förändringar inom flertalet av de 

matematiska kompetenser och stoff som Niss och Höjgaard Jensen (2002, 2011) beskrivit. Två av 

kompetenserna, tankegångs- respektive resonemangskompetensen, framkom inte i lärarnas 

kommunikation i början av kompetensutvecklingsprojektet till skillnad mot i slutet. I slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet så visade analysen att flera aspekter inom de två kompetenserna 

framträdde då lärarna kommunicerade matematikundervisning. Inom två andra kompetenser, symbol- 

och formalismkompetensen respektive problembehandlingskompetensen, har utveckling skett relaterat 

till aspekter inom kompetenserna. I början av projektet avspeglade lärarnas kommunikation ganska lite 

inom symbol- och formalismkompetensen. Fokus var då att eleverna främst skulle kunna hantera 

matematiskt symbolspråk. I slutet av projektet gav analysen av lärarnas kommunikation att de även lyfte 

vikten av att eleverna kunde berätta vad det handlade om och att det är viktigt att eleverna kan översätta 

mellan symbol och ord. När det gäller problembehandlingskompetensen så gav analysen av lärarnas 

kommunikation i början av projektet att aspekten som handlar om att eleverna behövde kunna lösa både 

egna och andras problem lyftes av lärarna. I slutet av kompetensutvecklingsprojektet talade lärarna även 

om att det var viktigt att eleverna upplevde att en matematisk problemformulering kräver en 

undersökning och att det är önskvärt att eleverna kan lösa en problemuppgift på olika sätt. I lärarnas 

dialog, som visade på flerstämmighet och intresse (Holquist, 1990, 2002; Igland & Dysthe, 2003; 

Matusov, 2011), samtalades det om hur de skulle kunna få de elever som endast visat en lösning och var 

nöjda med det att kunna visa fler sätt att lösa problemuppgiften på. När det gäller 

modelleringskompetensen så talade lärarna i början av kompetensutvecklingsprojektet mycket om att 

eleverna behöver kunna använda samt dematematisera modeller, att kunna koppla dem till verkligheten. 

I slutet av projektet gav analysen av lärarnas kommunikation att eleverna behövde både kunna använda 

och analysera modeller, både i förhållande till dess användbarhet och i relation till möjliga alternativa 

modeller. Att lärarna kommunicerade modelleringskompetensen mer i början av projektet än i slutet 

visar analysen avseende processtyper och förekomst av dem. Modelleringskompetensen framkom mer 

i lärarnas kommunikation i början av projektet och då var även alla fyra processtyper representerade i 

lärarnas kommunikation. Förändringar gällande kommunikationskompetensen och stoff i matematik 

redogörs för under följande avsnitt, som handlar om förändring av språkbruk i samtalen om 

matematikundervisning. Förändringar avseende hjälpmedelskompetensen beskrivs under Förändringar 

i arbetssätt och arbetsform. 
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Förändring av språkbruk i samtal om 

matematikundervisning  

När det gäller förändring av språkbruk i samtal om matematikundervisning så gav analyserna exempel 

på flera förändringar utifrån den transitiva funktionen (Hallesson, 2011; Karlsson, 2011), det vill säga 

om det är läraren eller eleven som var i fokus i lärarnas kommunikation, samt hur läraren eller eleven 

lyftes fram. Läraren som aktör har ändrat karaktär från att läraren lär ut så att barnen förstår till att läraren 

reflekterar över HUR eleverna förstår. Även ordet förståelse i lärarnas kommunikation ändrade karaktär 

från att det var läraren som skapade förståelse hos eleverna till att läraren skapade förutsättningar för 

att eleverna skulle förstå. Även då eleven var i fokus i lärarnas kommunikation så förändrades karaktären 

från att eleverna har god förståelse till att eleverna känner att de kan/förstår och att matematik går att 

tänka på olika sätt.  

I relation till kommunikationskompetensen så visade analysen förändring avseende den transitiva 

funktionen (Hallesson, 2011; Karlsson, 2011), det vill säga hur lärarna uttryckte sig i relation till eleven. 

I början av kompetensutvecklingsprojektet använde lärarna verbet höra respektive uttrycket sätta ord 

på. I slutet använde sig lärarna av verbet lyssna respektive verben diskutera och förklara. Analysen av 

kommunikationskompetensen visade på ytterligare en förändring. Lärarna uttryckte sig angående 

kommunikation på många fler sätt, till exempel vikten av att vara inlyssnande (Boistrup & Samuelsson, 

2013), i slutet av kompetensutvecklingsprojektet än vad de gjorde i början.  

Analysen avseende stoff i matematik (Niss & Höjgaard Jensen, 2002, 2011) visade att det är några fler 

noteringar avseende förekomst av processtyperna i slutet av projektet än i början. Analysen gav att 

lärarna kommunicerade det matematiska stoffet mer i slutet av projektet än i början. Det var läraren som 

var aktören, som såg till att stoffet i matematiken gjordes synligt för eleverna. En förändring gällande 

språkbruk i relation till stoff i matematik var att lärarna i slutet av kompetensutvecklingsprojektet 

använde sig av en annan vokabulär, till exempel lärandeobjekt (Wernberg, 2009), istället för att använda 

sig av de matematikområden som Niss och Höjgaard Jensen (2002, 2011) beskrivit.  

När det gäller förändring av språkbruk i samtal om matematikundervisning så gav analysen även att 

ordet undervisning endast nämndes i slutet av kompetensutvecklingsprojektet.  

Förändring av kommunikation i relation till 

laborativt material 
Analysen gav att lärarna kommunicerade laborativt material lika mycket i början som i slutet av 

projektet. Förändringen bestod av hur lärarna kommunicerade laborativt material. I början av 

kompetensutvecklingsprojektet var det laborativa materialet (Szendrei, 1996) och görandet i fokus. 

Lärarna valde eller utgick från det laborativa materialet före det matematiska innehållet. Lärarna 

fokuserade på om sättet de uttryckte sig på kunde innebära att det skulle bli svårare för eleverna att 

tillgodogöra sig det matematiska innehållet utifrån materialet. I slutet av kompetensutvecklingsprojektet 

funderade lärarna över hur eleverna tänkt då de använt det laborativa materialet. Fokus flyttades från 

det laborativa materialet i sig till att lärarna funderade över vilken matematik som eleverna hade uttryckt 

i relation till det laborativa materialet. Lärarna betonade oftare i slutet av kompetensutvecklingsprojektet 

vikten av att eleverna skulle ges möjlighet att samtala då de använder sig av laborativt material. Analysen 

utifrån matematiklärarnas kommunikation gav även att det var eleverna som var duktiga på att förklara 

och muntligt redogöra för sitt kunnande. Analysen visade att fokus flyttades från lärare till elev i lärarnas 

kommunikation. 
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Förändring av arbetssätt och arbetsform 
Analysen visade flera tydliga förändringar i lärarnas kommunikation gällande arbetssätt. Då lärarna 

kommunicerade arbetssätt så lyftes vikten av att samtala på matematiklektionerna mycket mer i slutet 

än i början av projektet. I lärarnas kommunikation i slutet av projektet framträdde ett arbetssätt som var 

mer mångfacetterat. Underkategorierna struktur och planering, variation, utmaningar samt tekniska 

hjälpmedel framträdde endast i slutet av kompetensutvecklingsprojektet. Analysen gällande tekniska 

hjälpmedel gav att lärarna lyfte fram att eleverna fick möjlighet och kunde använda sig av tekniska 

hjälpmedel, digitala verktyg, i form av dokumentkamera och smartboard. Lärarna lyfte fram de digitala 

verktygens möjligheter för att synliggöra matematiken samt elevernas sätt att förhålla sig till de digitala 

verktygen (Selander & Kress, 2010), vilket är aspekter inom hjälpmedelskompetensen (Niss & Höjgaard 

Jensen (2002, 2011). När det gäller huvudkategorin förhållningssätt lärare-elev så framkom 

underkategorierna återkoppling respektive lyssnande (Boistrup & Samuelsson, 2013) endast i slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet.  

Analysen i relation till arbetsform visade att underkategorin individ-grupp framträdde först i slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet. Lärarna lyfte då att eleverna behövde få växla mellan individ och grupp. 

Lärarna reflekterade över hur de kunde se att olika arbetsformer kunde gynna det matematiska samtalet 

mellan eleverna, både avseende att arbeta i par, men även när två par sedan fick sitta i en grupp om fyra.  

Diskussion 

I avsikt att besvara det övergripande syftet, som var att ge en bild av hur lärares kommunikation under 

ett kompetensutvecklingsprojekt kan förändras med avseende på innehållsliga aspekter, så utgick jag 

från två frågeställningar. Den första frågeställningen handlade om vilka kategorier av innehåll som gick 

att uttolka från matematiklärares kommunikation i samband med ett kompetensutvecklingsprojekt. I 

frågeställningen anges även att innehåll här förstås i vid mening där innehållet som undervisning, 

arbetssätt mm ingår. Den andra frågeställningen handlade om hur matematiklärares kommunikation 

förändrades under ett kompetensutvecklingsprojekt, med avseende på innehåll och hur innehållet 

kommunicerats. Diskussionsavsnittet inleds med diskussion utifrån resultatet. Därefter följer en 

diskussion om metodval och analys. Avslutningsvis redogör jag för studiens tillskott och begränsningar 

samt ger förslag på vidare forskning. 

Diskussion om resultat  
Den tematiska analysen (Braun & Clarke, 2006) gav följande fem huvudkategorier; matematiskt 

innehåll (Niss & Höjgaard Jensen, 2002, 2011), undervisning (SOU 2002:121; proposition 

2009/10:165), arbetssätt (Lingefjärd & Löwing, 2013; Skolverket, 2014), arbetsform (Lingefjärd & 

Löwing, 2013; Skolverket, 2014; Wallby, Carlsson & Nyström, 2001) och förhållningssätt lärare-elev. 

Benämningen av huvudkategorierna, förutom huvudkategorin matematiskt innehåll, ger ingen tydlig 

bild av att det handlar om undervisning i matematik, men eftersom min studie har skett inom det 

matematikdidaktiska fältet så har fokus genomgående varit innehållet i matematiklärarnas 

kommunikation om matematikinnehåll och matematikundervisning. Då jag angivit resultatet så har 

därför de olika underkategorierna exemplifierats med citat ur datamaterialet, där det matematiska 

innehållet framgår tydligt. Tematisk analys involverar flera olika data (Braun & Clarke, 2006), vilket i 

min studie innebar enkäter och ljudupptagningar, samt att söka mönster både inom och mellan de olika 
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datamaterialen, vilket gjordes. Analyserna visar till allra största delen samstämmighet avseende 

kategorier. Vid analys av transkripten tillkom en underkategori under huvudkategorin arbetssätt, 

underkategorin tekniska hjälpmedel. Lärarna lyfte betydelsen av tekniska hjälpmedel, till exempel 

dokumentkamera och smartboard, samt hur användandet av dem kunna gynna både 

matematikundervisningen och möjligheterna för eleverna att uttrycka vad de kan i matematik (Selander 

& Kress, 2010).  

Fyra centrala teman avseende förändring trädde fram då jag drog slutsatser i relation till det övergripande 

syftet. Ett av de centrala temana var förändring av arbetssätt och arbetsform. Analysen visade tydliga 

förändringar avseende lärarnas kommunikation i relation till arbetssätt och arbetsform, vilket kan visa 

på vikten av att ha tillgång till stödjande nätverk och kunna föra kritiska och reflekterande samtal (Brodie 

& Shalem, 2011). En röd tråd genom projektet har varit kommunikation i form av reflektion och dialog 

(Holquist, 1990, 2002) med andra lärare, vilket enligt Handahl (1996) kan vara en hjälp för att 

problematisera det egna arbetet. För att skapa det goda samtalet i det kommunikativa mötet behöver 

deltagarna, menar Handahl (1996), vara lyhörda, intresserade av andras synpunkter och ha tolerans för 

att de egna argumenten inte är de mest betydelsefulla. Lärarna i studien har, som Skolverket (2013) 

uttrycker det, varit ’den kritiskt reflekterande läraren’ som tillsammans med kollegor vill utveckla sin 

praktik, sin undervisning. I slutet av kompetensutvecklingsprojektet till skillnad mot i början så var det 

ett tydligt fokus på undervisning då lärarna kommunicerade sin praktik, sin undervisning. Analysen 

visade till exempel att lärarna endast i slutet av projektet använde sig av ordet undervisning i sin 

kommunikation. I kommunikationen kring undervisning lyfte lärarna samtalets betydelse under 

lektionerna, att det är viktigt att eleverna ska få berätta och förklara muntligt under 

matematiklektionerna. Ett exempel på det är att aspekten att hantera matematiskt symbolspråk utvecklats 

till att det är viktigt att eleverna även kan förklara vad det handlar om samt att de kan översätta mellan 

symbol och ord (Niss & Höjgaard Jensen, 2002, 2011). Att översätta mellan symbol och ord kan 

innebära språkliga misstag, vilket kan enligt Moschkovich (2003) innebära resurser för att utveckla 

matematiska kompetenser och att deltagarna därmed ges möjlighet att problematisera växlingen mellan 

den vardagliga diskursen och matematikdiskursen (Moschkovich, 2003). I slutet av projektet gav 

analysen av lärarnas kommunikation relaterat till arbetsform att det var viktigt att använda sig av olika 

arbetsformer för att gynna det matematiska samtalet mellan eleverna och mellan eleverna och läraren. 

Analysen visade även att då lärarna i slutet av projektet samtalade om sin kommunikation med eleverna 

så användes ord som att lyssna, ge återkoppling och att vara inlyssnande (Boistrup & Samuelsson, 2013).  

Ett annat av de centrala teman som trädde fram var att förändring avseende kommunikation om 

matematiskt innehåll uttolkades inom flertalet av de matematiska kompetenserna och stoff vilka Niss 

och Höjgaard Jensen (2002, 2011) beskrivit. Antingen har utifrån lärarnas kommunikation om 

matematikundervisning fler aspekter inom en matematisk kompetens uttolkats eller också så har en 

aspekt inom en kompetens utvecklats. Exempelvis så har aspekten att kunna lösa både egna och andras 

problem utvecklats till att om möjligt eller önskvärt kunna lösa en problemuppgift på olika sätt. Att 

förändring avseende kommunikation om matematiskt innehåll uttolkades inom flertalet av de 

matematiska kompetenserna visar på att det reflekterande samtalet mellan matematiklärare om 

matematikundervisning kan gynna det kollegiala lärandet. Enligt Andersson och Carlström (2005) är en 

viktig utgångspunkt i det kollegiala lärandet reflektion och att tid ges för att reflektera tillsammans över 

sin praktik (se även Gustavsson, 2008; Skolverket, 2013). I studien har lärarna getts möjlighet att 

reflektera på den högsta nivån, det vill säga varför man gör som man gör i vardagsarbetet (Ohlsson, 

2004). Även Skovmose (1990) lyfter att både eleverna och lärarna behöver utveckla den reflekterande 

kompetensen i förhållande dels till det matematiska innehållet och dels till konstruerandet och 

användandet av matematiska modeller.  Detta för att matematikundervisningen, enligt Skovmose 
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(1990), ska kunna gynna utvecklandet av demokratibegreppet i relation till matematiken och som 

samhällsmedlem eller medborgare.  

Det tredje centala temat som framträdde handlade om hur lärarna kommunicerade laborativt material. I 

början av kompetensutvecklingsprojektet var det laborativa materialet (Rystedt & Trygg, 2010; 

Szendrei, 1996) och görandet i fokus. Lärarna valde eller utgick från det laborativa materialet före det 

matematiska innehållet. I slutet av kompetensutvecklingsprojektet flyttades fokus i lärarnas 

kommunikation från det laborativa materialet i sig till att fundera över vilken matematik som eleverna 

hade uttryckt i relation till det laborativa materialet. En förklaring till att lärarna förändrade sin 

kommunikation i relation till laborativt material kan bero på att samtalen i studien, som genomfördes i 

bakhtinsk anda (Holquist, 1990, 2002), hela tiden hade fokus på det matematiska innehållet (Runesson, 

2008). Lärarna utforskade tillsammans möjliga lärandeobjekt och kritiska aspekter och hur eleverna 

skulle kunna ges möjlighet att urskilja dem. Att lärarna även ges möjlighet i form av tid till samarbete 

och diskussion om innehållsliga frågor med koppling till läraruppdraget menar Wernberg (2009) är en 

viktig del i lärares möjlighet till eget lärande. Det indikerar anser jag, med stöd av Brodie och Shalem 

(2011) och Matusov (2011), att för att lärares professionsutveckling ska vara meningsfull så bör den 

utgå från den egna praktiken där deltagarna har samma fokus och är delaktiga. Lärarna i studien har 

utgått från den egna praktiken, vilket har varit möjligt genom deltagande i ett 

kompetensutvecklingsprojekt i form av modellen learning study (Marton, 2005; Marton & Ling, 2007: 

Marton & Pang, 2006; Wernberg, 2009). Att kontexten varit i form av modellen learning study 

framträdde tydligt då lärarna kommunicerade det matematiska stoffet. I slutet av 

kompetensutvecklingsprojektet uttrycktes det matematiska ämnesinnehållet till största delen som 

lärandeobjekt och kritiska aspekter (Runesson, 2008), inte utifrån hur Niss och Höjgaard Jensen (2002, 

2011) beskriver stoffet28. 

Det övergripande syftet för studien var att ge en bild av hur lärares kommunikation under ett 

kompetensutvecklingsprojekt kan förändras med avseende på innehållsliga aspekter. Brodie och Shalem 

(2011) menar att fragmentariska seminarier och workshops inte fungerar och att långsiktiga 

kompetensutvecklingsprojekt är nödvändiga för en framgångsrik professionsutveckling. Även 

Wettergren (2013) lyfter vikten av att insatserna är långsiktiga. Genom att lärarna fick möjlighet att delta 

i det ovan beskrivna kompetensutvecklingsprojektet gavs utrymme i lärarnas arbetstid, under den termin 

de deltog, till systematisk reflektion över den egna undervisningen (Brodie & Shalem, 2011).  

Ytterligare ett centralt tema som framträdde då jag drog slutsatser i relation till det övergripande syftet 

handlade om förändring av språkbruk i samtalen om matematikundervisning, exempelvis då lärarna i 

början av kompetensutvecklingsprojektet använde sig av ord som höra och sätta ord på då de 

kommunicerade för att i slutet av kompetensutvecklingsprojektet använda ord som lyssna samt diskutera 

och förklara. Persson (2009) intresserade sig i en longitudinell studie för hur blivande lärare och lärare 

talar om matematik och matematikundervisning. I Perssons (2009) analys framkom att lärarna hade 

förändrat sitt sätt att tala om matematik och matematikundervisning under utbildningstiden, men det 

varierade i vilken utsträckning lärarna omsatte detta i den egna undervisningen. En begränsning i 

föreliggande studie är att jag inte kan säga något om hur lärarna omsatte det förändrade sättet att tala, 

det förändrade språkbruket, under lektionerna eftersom studiens fokus var på innehållet i lärarlagens 

kommunikation i relation till matematikundervisning. 

 

                                                      
28 Stoff innebär, enligt Niss och Höjgaard Jensens (2002, 2011) beskrivning Tal och talområden, Aritmetik, 
Algebra, Geometri, Funktioner, Analys, Sannolikhet, Statistik, Diskret matematik, Optimering  
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Diskussion om metodval och analys  
Min strävan har varit att mina personliga värderingar inte skulle påverka utförandet av och slutsatserna 

från undersökningen. Samtidigt inser jag att min bakgrund både som lärare och som handledare påverkar 

mitt arbete, vilket har gjort att jag strävat efter så stor noggrannhet och öppenhet som möjligt. Bryman 

(2012) lyfter att ”I en kvalitativ undersökning är det forskaren själv som är det viktigaste redskapet vid 

datainsamlingen – det som observeras och registreras och det som forskaren väljer att inrikta sig på är 

till stor del beroende av hans eller hennes intressen” (Bryman, 2012, s. 368). En undersökning av detta 

slag kan därför vara svår att replikera (Bryman, 2012) varför jag genom hela processen eftersträvat 

tydlighet och transparens. Pålitlighet, enligt Bryman (2012), innebär ”att man säkerställer att det skapas 

en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i hela processen” (s. 355), vilket hela tiden varit 

min strävan. Processen att välja analysverktyg har varit tidsödande, men även lärorik. I ett tidigt skede 

kom jag in på kommunikationens tre metafunktioner (Halliday, 2002). Ju längre in i resultat och 

analysarbetet jag kom så inriktade jag mig mer och mer på den innehållsliga aspekten som kom till 

uttryck i lärarnas kommunikation. Genom hela processen har jag intagit ett tolkande perspektiv och har 

till viss del inspirerats av Boistrup (2010) och Kress och Van Leeuwen (2001) som anser att entydiga 

analyser inte är möjliga, att man som forskare bör acceptera komplexiteten. Fokus i studien blev den 

innehållsliga aspekten av kommunikation där jag, för att få en djupare och mer allsidig analys av det 

innehållsliga i det som matematiklärarna uttryckte, valde att använda mig av tre olika analysverktyg.  

Ett av analysverktygen som använts var tematisk analys (Braun och Clarke, 2006). Jag har beskrivit 

varje underkategori utförligt samt exemplifierat med citat. Det har varit en induktiv analys och med det 

menar jag att det har varit en tolkande, tentativ process (Bryman, 2012) där jag uttolkat möjliga 

kategorier (Braun & Clarke, 2006). Huvudkategorin matematiskt innehåll tolkades först induktivt och 

därefter deduktivt utifrån Niss och Höjgaard Jensen (2002, 2011) åtta kompetenser och stoff. En viktig 

fråga att ställa sig vid kodning är vad som räknas som en kategori. En kategori, fångar (innehåller) något 

viktigt i relation till syfte och frågeställningar. När svaren i studien hade något gemensamt så 

sammanställdes dem till en kategori. En lärares svar kan finnas under flera kategorier. När jag 

identifierat ett flertal kategorier så gick jag igenom materialet igen för att se om några av kategorierna 

kunde sammanfogas i samma underkategori, vilket sedan gjordes. Underkategorierna bildade slutligen 

fem huvudkategorier. Huvudkategorierna blev rätt omfattande, men för att begränsa så har fokus inom 

de olika huvudkategorierna genomgående varit matematiklärares kommunikation om innehållet i 

matematikundervisning. 

Analysverktyget avseende det matematiska innehållet var Niss och Höjgaard Jensens (2002, 2011) 

beskrivning av matematiska kompetenser och stoff. Jag är väl medveten om att det är en aspekt av att 

beskriva matematiskt innehåll och att till exempel självtillit (Kilpatrick m fl (2001) och känslor eller 

attityder (Emotions, Beliefs and Behaviour) som påverkar lärandeprocessen enligt Hannula (2006) inte 

omfattas av dessa kompetenser. I jämförelse med Kilpatricks m fl (2001) beskrivning av logiskt 

resonemang så har Niss och Höjgaard Jensen (2002) beskrivit det som tre olika, men näraliggande, 

kompetenser. Detta innebar att jag i analysen kunde uttolka om det var kommunikationskompetensen, 

representationskompetensen eller resonemangskompetensen som kom till uttryck i lärarnas 

kommunikation.  

Det tredje analysverktyget var inspirerat av transivitetssystemet (Hallesson, 2011; Karlsson, 2011), som 

är en form av funktionell textanalys. Att uttolka processtyper, perspektiv som handlar om betydelse och 

form, har varit ett sätt för mig att gripa mig an datamaterialet ur ett helt annat perspektiv än vad tematisk 

analys eller tolkning utifrån matematiska kompetenser innefattade. Att uttolka processtyper innebar 

både att analysera vilka av processerna, görande, mental, verbal och relationell, som kom till uttryck i 

datamaterialet samt om det var flera av processtyperna som kom till uttryck inom de olika 
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underkategorierna. Även förekomst av processer analyserades. Vid analysen var det dock inte antalet i 

sig som var intressant, utan analysen handlade om att uttolka om någon processtyp hade ökat, minskat 

eller var oförändrad i antal i relation till underkategorierna i respektive huvudkategori. Ett perspektiv att 

ta i beaktande vid användandet av transivitetssystemet, förutom perspektiven som handlar om betydelse 

och form, är att fråga sig om det är läraren eller eleven som är i fokus i lärarnas kommunikation och hur 

läraren eller eleven realiseras genom processen – den transitiva funktionen. Det kan även förklaras som 

hur innehållet kommuniceras i relation till den som är i fokus. Analysen visade med avseende på den 

transitiva funktionen att det som kommunicerades i lärarnas samtal till viss del förändrade karaktär. De 

tre analysverktygen har kompletterat varandra och varit en hjälp att ge en bild av hur lärares 

kommunikation kan och har förändrats med avseende på innehållsliga aspekter under 

kompetensutvecklingsprojektet.  

Studiens tillskott och begränsningar 
Studien visar att kollegialt lärande, i form av reflektion och dialog och att tid ges för att reflektera 

tillsammans över sin praktik (Brodie & Shalem, 2011; Gustavsson, 2008; Skolverket, 2013) kan leda 

till tydliga förändringar i lärarnas kommunikation i relation till matematiskt innehåll och 

matematikundervisning. En begränsning i studien är att jag endast kan uttala mig om vad som 

framkommit i lärarnas kommunikation avseende förändring av innehållsliga aspekter av 

kommunikation. Jag kan inte säga något om hur de förändringarna omsattes i matematikundervisningen 

i klassrummet. 

Förslag till vidare forskning 
Studiens kontext har varit modellen learning study. Då forskning har skett utifrån modellen learning 

study så har fokus oftast varit på hur teorin, variationsteorin, fungerat (Marton, 2005; Marton & Ling, 

2007: Marton & Pang, 2006; Wernberg, 2009). Båda Runesson (2008) och Wernberg (2009), som följt 

learning studies, har utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv studerat hur lärandeobjektet behandlats 

under dessa. En studie som har ett lite annorlunda fokus och som mer stämmer med det fokus jag haft i 

studien, är Gustavssons (2008) studie där modellen learning study varit kontext för att studera och 

diskutera lärares eget lärande. En skillnad mellan Gustavssons studie (2008) och denna studie är att 

lärarna i föreliggande studie har haft fokus på matematik och matematikundervisning. Resultatet av 

studien, där kontexten var modellen learning study, visar på flera förändringar då lärarna 

kommunicerade matematikundervisning. Studien har utgått från hur lärare talar om innehållsliga 

aspekter av matematikundervisning. En fortsättning skulle kunna vara att utforska om det som lärarna 

talar om även omsätts i matematikundervisningen, till exempel vilken funktion det laborativa materialet 

har i matematikundervisningen. I studien framkom gällande huvudkategorin förhållningssätt lärare-elev 

att den transitiva funktionen då läraren är aktören ändrat karaktär, från att läraren lär ut så att barnen 

förstår till att läraren reflekterar över HUR eleverna förstår. Hur kan det komma till uttryck i 

matematikundervisningen och i samtal mellan kollegor utifrån den genomförda 

matematikundervisningen? 
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Bilaga 

 

Kontrakt avseende en studie på masternivå 
Vad handlar projektet om? 

Learning Study är en modell för kompetensutveckling, som just nu pågår i många skolor i Sverige. Jag, 

Mona Hverven, är intresserad av att ta reda på om och hur lärande i arbetslag kan komma till uttryck 

språkligt, både skriftligt och muntligt, då det gäller att planera och analysera matematiklektioner i 

Learning studies. Under en Learning Study dokumenterar lärarlagen för – och efterbedömningar, 

planeringar av olika versioner av lektionen, analyser, revideringar och bearbetningar fortlöpande, både 

genom skrift och filmning. I detta projekt kommer jag att studera dessa kommunikationer och 

dokumentationer. 

Hur ska resultatet redovisas? 

Framför allt kommer resultatet att presenteras i en uppsats på masternivå. I resultatredovisningen 

kommer alla deltagarnas namn att avidentifieras. 

Vad lovar jag? 

Jag lovar att projektet kommer att genomföras i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Alla original (pappersdokument) kommer 

att förvaras oåtkomliga för obehöriga. Medverkan i studien är frivillig. Nedan finns en fullmakt som 

jag ber dig att skriva på. 

 

Med vänlig hälsning 

Mona Hverven 

 

Fullmakt 
Denna fullmakt avser tillstånd för Mona Hverven att använda insamlat skriftligt material för den ovan 

beskrivna studien på masternivå. 

Lärarens namn: 

 

 

Jag säger ja till att Mona Hverven använder insamlat skriftligt material för den ovan beskrivna studien 

på masternivå. 

 

Datum: ____________________ 

 


