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Sammanfattning  

Jag har i min studie undersökt hur pedagogerna anser att de jobbar mot de kommunikativa 

mål som finns i läroplanen. Syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur pedagoger 

upplever arbetet med kommunikation om matematik i undervisningen. Detta har jag gjort 

genom att besvara två forskningsfrågor; Vilken allmän syn har pedagogerna gällande vad 

kommunikation om matematik är? och Hur menar pedagogerna att de jobbar med att stärka 

elevernas förmåga att kommunicera om matematik och vilka hinder menar de finns? I studien 

intervjuades fyra lärare och två speciallärare som alla undervisar i matematik på mellanstadiet 

vid en och samma skola. 

Alla pedagoger menar att det är viktigt att kommunicera om matematik för att eleverna ska 

kunna beskriva sin lösningsgång vid problemlösning. Några av pedagogerna menar att 

kommunikation endast sker muntligt medan de andra pedagogerna betonar att kommunikation 

även kan ske i skrift och i bild. De vanligaste arbetssätten för att stärka elevernas förmåga att 

kommunicera om matematik är genomgångar följt av att eleverna får räkna på egen hand i 

sina matematikböcker. Pedagogerna framhåller att de då stärker elevernas förmåga att 

kommunicera om matematik genom att förklara hur begreppen ska användas samt hur 

eleverna ska lösa olika uppgifter i matematikboken.  

Flera av pedagogerna belyser problemet med att vissa elever har språkstörning och därmed 

har svårare att kommunicera om matematik. Samtliga pedagoger anser att de inte hinner 

tillägna varje elev tillräcklig med tid för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga i 

matematik. Detta medför, enligt pedagogerna själva, att de är osäkra på vad eleven kan och 

vad eleven behöver utveckla i sin förmåga att kommunicera om matematik. En annan 

pedagog menar att en del elever har svårt att förstå varför man behöver förklara sina 

tankegångar när man ändå vet svaret och menar vidare att det är hinder för både den muntliga 

och skriftliga kommunikationen.  

Gemensamt för pedagogernas utsagor är att tiden inte räcker till för att planera utan att de 

många gånger tvingas gå till lektionen oförberedda. Gemensamt är också att ingen av de 

medverkande pedagogerna verkar se det som ett problem att de inte förstår vad det innebär att 

kommunicera om matematik. Forskning har visat att lärares brist på tid att planera och 

didaktiska ämneskunskaper kan förklara varför svenska elevers matematikkunskaper inte nått 

en tillfredställande nivå de senaste åren. 

 

Nyckelord: Matematikinlärning, matematik, kompetenser, lärandemål.  
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1. Inledning  

Matematik är det ämne som jag tycker varit roligast i skolan och är också ett ämne som jag 

kommer att undervisa i som blivande låg- och mellanstadielärare. Min övertygelse är att för 

att utveckla den didaktiska kompetensen i matematik så behöver man god ämnesteori. Därför 

bestämde jag mig för att skriva mitt examensarbete i matematikdidaktik eftersom jag då har 

möjligheten att fördjupa mina kunskaper ytterligare. Detta för att kunna undervisa mina elever 

på ett sådant sätt som underlättar deras matematikinlärning.  

Skolverket (2013c) visar att 9 % procent av eleverna i årkurs nio fick betyget icke godkänt i 

matematik som avgångsbetyg 2013. Matematik var tillsammans med fysik och kemi de 

ämnen i vilket flest elever fick betyget icke godkänt (Skolverket, 2013c). Nyligen 

presenterade Skolverket (2013a) resultatet från senaste PISA (Programme for International 

Student Assessment), en undersökning som genomfördes 2012. Resultatet visade på en kraftig 

försämring för svenska elever i alla de tre områden som PISA mäter (Skolverket, 2013c). 

Områden som PISA mäter är; kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Även 

mätningar i TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) visar på hur 

resultatet har försämrats under hela tidsperioden 1995-2011 i ämnet matematik för svenska 

elever (Skolverket, 2012). Detta trots de stödåtgärder som gjorts som till exempel utökad 

undervisningstid och utgivet stödmaterial från Skolverket (Emanuelsson, 2003; Löwing, 

2006; Skolverket 2013b).  

Hur kunde det blir så här? 

Hansson (2010) påpekar att ett vanligt arbetssätt inom skolan är att eleverna räknar enskilt i 

matematikböckerna. Flera studier har visat att enskild räkning i matematikböckerna, så kallat 

”eget arbete”, påverkar matematikinlärning negativt (Hansson, 2010; Löwing, 2006; 

Skolverket, 2011; Hansson, 2010; Kling Sackerud, 2009; Stenhag, 2011). Skolverket (2011a) 

skriver att enskild räkning får till följd att eleverna har begränsande möjligheter att utveckla 

förmågan att lösa problem. Hansson (2010) menar att om man vill vända trenden med 

sjunkande resultatet i matematik så måste man skänka den kommunikativa matematiken större 

betydelse. Detta tankesätt får stöd av Löwing (2006) som menar att den viktigaste faktorn för 

elevers matematikinlärning är hur lärare kommunicerar med sina elever. Skolverket (2011a) 

skriver att “Kursplanen i matematik tecknar bilden av ett kommunikativt ämne med fokus på 

användningen av matematik i olika sammanhang och situationer” (s. 7). Det vill säga om 
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eleverna utvecklar förmåga att kommunicera om matematik, så blir de också bättre på att lösa 

problem (Matematikksentret, 2013). Eftersom ett av kursplanens mål i matematik är att 

utveckla elevernas kommunikationsförmåga (Skolverket, 2011b) så är det något som lärare är 

skyldiga till att försöka förbättra enligt lag.  

Därför vill jag med den här studien bättre förstå hur pedagoger upplever arbetet med 

kommunikation om matematik i undervisningen. Jag vill också med studien ta reda på hur 

lärare jobbar med att förbättra elevernas kommunikationsförmåga.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur pedagoger upplever arbetet med 

kommunikation om matematik i undervisningen.  

För att nå syftet är följande forskningsfrågor ställda:  

1. Vilken allmän syn har pedagogerna gällande vad kommunikation om matematik är? 

2. Hur menar pedagogerna att de jobbar med att stärka elevernas förmåga att 

kommunicera om matematik och vilka hinder menar de finns?  
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2. Bakgrund   

2.1 Vad är kommunikation och varför är den viktig?  

Nationalencyklopedin (2014) skriver att ”kommunikation är överföring av information mellan 

människor, djur eller apparater” (http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/enkel/kommunikation). 

Det står vidare att kommunikation också förutsätter att det finns ett språk och ett fysiskt medel 

för att kunna överföra informationen. De fysiska medlen kan vara till exempel paper eller 

kroppen medan språket kan både vara i form av tal eller skrift enligt Nationalencyklopedin.  

Nilsson och Waldemarson (1990) granskar hur kommunikation kan ske mellan människor. De 

beskriver kommunikation som en samspelsprocess där man är sändare och mottagare av 

budskap samtidigt. Denna växelverkan kan ske genom språk, tal, mimik, ögonkontakt, gester, 

kroppsrörelser, avstånd och lukter (Nilsson & Waldemarson, 1990). Dysthe (2003) har samma 

ståndpunkt och skriver att lärandet sker genom att härma, lyssna och genom samtal med 

andra. 

Dysthe redogör för hur lärandet sker i ett samspel med andra. Hon utgår från ett 

socialkulturellt perspektiv på lärandet och hävdar att det är genom att granska andra som vi lär 

oss vad som är intressant och vad som ska värdesättas i kulturen (Dysthe et al, 2003). Vidare 

skriver hon att ”språket och kommunikationen är inte bara ett medel för lärandet utan själva 

grundvillkoret för att lärande och tänkande ska ske” (Dysthe et al., 2003, s. 48). Lindström 

och Pennlert (2006) delar Dysthe uppfattning om att kommunikation är viktigt för lärandet 

och påpekar att kommunikation och interaktion med andra människor är centralt i den 

pedagogiska undervisningen.  

 

2.2 Kommunikation i tidigare läroplaner för matematik  

Redan i läroplanen för grundskolan (Lgr80), som utkom år 1980, så framhölls den 

kommunikativa delen av matematikämnet. Där stod bland annat ”Stort utrymme ägnas åt att 

tolka skriftligt ställda problem samt åt att diskutera dessa” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 100) 

samt ”Att tala matematik är ett viktigt led i undervisningen” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 100). 

I 1994 års läroplan för den svenska grundskolan så kom sedan den kommunikativa delen av 

matematikämnet att bli ännu tydligare. Där står:  
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Undervisningen i matematik skall ge eleverna möjlighet att utöva och kommunicera 

matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter 

förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem. (Utbildningsdepartementet, 

1994, s. 34)  

Björnsson (2005) menar att målen för den svenska skolan har under 80- och 90-talet betonat i 

högre grad att utveckla förmågan att kunna resonera i skrift och tal i ämnesplanerna. 

Björnsson får medhåll av Stenhag (2010) som också menar att den svenska skolan har styrts 

mot att i högre utsträckning betona kommunikation. Han understryker att ”Historiskt sett har 

alltså betoningen i svensk skolmatematik förflyttats från tillämpning av färdiga algoritmer och 

resultat av typen rätt/fel till mer av varierad, kreativ problemlösning samt kommunikation” 

(Stenhag, 2010, s. 69). Vidare påpekar han att ”Det är alltså ofta inte resultatet i sig som är det 

primära, utan vägen dit” (Stenhag, 2010, s. 69)  

Vi kan se hur både Björnsson och Stenhag hävdar att den svenska skolan under 80- och 90-

talet har förändrats i riktning mot att i högre grad betona förmågan att kunna kommunicera. 

Vi kan se att matematikämnet på samma sätt förändrats till 94-års läroplaner där förmågan att 

kommunicera om matematik, samt att föra och följa matematiska resonemang har fått en 

framträdande roll. Dessa förmågor är ännu tydligare framskrivna i Lgr11 (Skolverket, 2011b).  

 

2.3 Vad är kommunikationsförmåga i matematik i nuvarande kursplanen? 

Ett syfte med undervisningen i matematik är att eleverna ska utveckla 

kommunikationsförmågan (Skolverket, 2011b). Vidare kan man läsa hur två av förmågemålen 

i matematik är kommunikativa mål. Det står att eleverna ska utveckla förmågan att “föra och 

följa matematiska resonemang” (Skolverket, 2011b, s. 63) och “använda matematiska 

uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar 

och slutsatser" (Skolverket, 2011b, s. 63). Två av de fem förmågorna i kursplanen för 

matematik handlar alltså om eleverna ska utveckla kommunikationsförmågan. Skolverket 

skriver att “Kursplanen i matematik tecknar bilden av ett kommunikativt ämne med fokus på 

användningen av matematik i olika sammanhang och situationer” (Skolverket, 2011b, s 8). 

Men vad innebär det att kommunicera om matematik? Den frågan är nog svår, om inte 

omöjligt att besvara. Detta beror på att det i nuvarande läroplanen inte finns några definitioner 



 8 

 

för dess begrepp. Det läraren har att förhålla sig till är endast de beskrivningar som finns. I 

läroplanen står det till exempel om kommunikation att: 

Eleven ska genom undervisningen också ges möjligheter att utveckla en förtrogenhet 

med matematiska uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om 

matematik i vardagen. (Skolverket, 2011, s. 62) 

För att underlätta förståelse för hur de olika kursplanerna ska implementeras i undervisningen 

så har Skolverket gett ut olika stödmaterial till sina ämnesplaner (Skolverket, 2011b). Tanken 

med dessa stödmaterial är att lärare lättare ska förstå vilka intentioner som finns med 

ämnesplanerna. Ett av dessa stödmaterial heter Kommentarmaterial till kursplanen i 

matematik och i denna text finns ett avsnitt som heter “Kommunicera och föra resonemang” 

(Skolverket, 2011b). Syftet med avsnittet är att beskriva för lärare hur de ska tolka de två 

kommunikativa förmågorna som finns i kursplanen för matematik (Skolverket, 2011b).  

För att underlätta jämförelsen har jag bestämt mig för att ta hjälp av två andra ramverk. Det 

första ramverket heter Baskunnande i matematik (Skolverket, 2003a) och beskriver åtta 

generella kompetenser i matematik (denna skrift kallas nedan för Baskunnande). Det andra 

ramverket heter En tolkning av målen med den svenska gymnasiematematiken och tolkningens 

konsekvenser för uppgiftskonstruktion och ligger till grund för skapande av de nationella 

kunskapsproven för gymnasiets tidigare matematikkurser A -E (Bergqvist, Eriksson, 

Hellström, Häggström och Palm, 2004). Bergqvist et al. beskriver i ramverket sex generella 

kompetenser utifrån deras tolkning av målen i läroplanen för 94 års skola gymnasieskola.  

Problemet med Kommentarmaterialet (Skolverket, 2011a) är att det, till skillnad från de två 

andra ramverken, inte klargjort en entydig definition för vad kommunikationsförmåga är för 

någonting i nuvarande kursplanen för matematik. Istället så väljer Skolverket i sin skrift att ge 

en rad förklaringar till vad det innebär att kommunicera om matematik utan att förklara eller 

definiera viktiga begrepp (Skolverket, 2011a). Till exempel; Är det samma sak att 

kommunicera om matematik som att utveckla förmågan att kommunicera matematik? Och hur 

förhåller sig dessa två aktiviteter till kommunikation i matematik? All dessa uttryck går att 

finna i texten (Skolverket, 2011a).  

Ett annat problem som jag kan se med Kommentarmaterialet är kommunikationsförmågan 

beskrivs på ett så mångtydigt sätt (Skolverket, 2011a). Detta medför att det är svårt att skilja 

kommunikationsfrågan från de övriga förmågorna som finns i kursplanen för matematik. Till 

exempel så beskrivs kommunikationsförmågan som “att utbyta information med andra om 
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matematiska idéer och tankegångar, muntligt och skriftligt och med hjälp av olika 

uttrycksformer” (Skolverket, 2011b, s 11). Samtidigt beskrivs den också som att kunna föra 

resonemang i kursplanen (Skolverket, 2011b). Detta medför att kommunikationsförmåga kan 

ingå i de övriga tre förmågorna som finns i kursplanen för matematik (Skolverket, 2011b). 

Detta skiljer sig från Bergqvists et al. (2004) tolkning av förmågor i läroplanen som beskriver 

resonemangsförmågan som en egen kompetens istället för att låta den ingå i 

kommunikationskompetensen (Bergqvist et al, 2004). De är tydliga med att definiera vad 

kommunikationskompetensen i matematik är för någonting och skriver ”Med 

kommunikationskompetens avser vi här förmågan att kunna kommunicera om matematiska 

idéer och tankegångar såväl i muntlig som i skriftlig form” (Bergqvist et al., 2004, s. 30 ), det 

vill säga att kunna utbyta matematisk information med varandra. Bergqvist et al. (2004) väljer 

även i sitt ramverk att förankra begreppet genom att visa på typiska matematiska uppgifter 

och ger även förklaringar till varför just dessa uppgifter är typiska för 

kommunikationsförmågan. 

Både Bergqvist et al. (2004) och Kommentarmaterialet är tydliga med att det handlar om att 

kunna utbyta information om matematiska idéer med andra på ett ändamålsenligt sätt 

(Bergqvist et al., 2004; Skolverket, 2011b). Till exempel skriver Skolverket i sin skrift att 

man ska kunna anpassa efter olika mottagare medan Bergqvist et al. betonar vikten av att 

kunna använda matematiska begrepp och matematisk terminologi på ett lämpligt sätt i en 

flervägskommunikation. 

Kommentarmaterialets beskrivning av kommunikationsförmåga (Skolverket, 2011b), 

inkluderar föra resonemang, vilket jag tolkar som att mer abstrakta aspekter av matematiken 

ingår än i Bergqvists et al. valda definition av kommunikationsförmåga. Detta för att det i 

Skolverket s skrift påstår att den striktaste formen av resonemang är bevisföring (Skolverket, 

2011b). Enligt Kommentarmaterialet är bevisföring dock inget som eleverna stöter på i 

grundskolan utan det kommer först på gymnasiet. Bergqvist et al. (2004) väljer här att istället 

beskriva de mer abstrakta och formella bitarna i Resonemangskompetensen och förklarar:  

Med resonemang avses här en argumentering som sker på allmänna logiska och 

speciella ämnesteoretiska grunder. Det inkluderar deduktiva resonemang där logiska 

slutledningar görs baserade på specifika antaganden och regler, där den striktaste 

formen av resonemang kan sägas vara bevis. (Bergqvist et al., 2004, s. 25) 
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Kommentarmaterialet beskriver kommunikationsförmåga som ”Att i tal och skrift och på 

andra sätt kunna diskutera och argumentera” (Skolverket, 2011b, s. 23). Jämför man 

Skolverkets två skrifter, Baskunnade (Skolverket, 2003a) och Kommentarmaterialet 

(Skolverket, 2011b), så beskriver deras kommunikationsförmåga båda muntliga och skriftliga 

delar av matematiken. Eftersom Baskunnades definition är så öppet formulerad, så är de svårt 

att säga hur den exakt skiljer sig från Kommentarmaterialets beskrivning av 

kommunikationsförmåga. Möjligen kan man tänka sig att Kommentarmaterialets beskrivning 

pekar mot att mer kunna resonera och reflektera kring ett matematiskt problem (Skolverket, 

2011a). Baskunnade väljer att istället beskriva dessa egenskaper under en egen kompetens 

som kallas argumentationsförmåga (Skolverket, 2003a). Där framhålls att 

argumentationsförmåga innebär ”att tänka logiskt och reflektera, samt förklara, troliggöra och 

berättiga matematiska påståenden” (Skolverket, 2003, s 23). Här verkar fokus ligga på 

formalia och möjligen även mer abstrakta tolkningar av matematiken än dels i sin egen, men 

även Bergqvist et al. (2004) definition av kommunikationsförmåga. Därför kan man säga att 

en likhet mellan Baskunnande (Skolverket, 2003) och Bergqvists et al. (2004) ramverk är de 

båda att valt lägga de abstrakta resonemangen (som bygger på specifika ämnesteoretiska 

grunder) utanför kommunikationsförmågan (Bergqvist et al., 2004, Skolverket, 2003b). 

Denna distinktion mellan resonemang- och kommunikationsförmåga är något som inte 

Skolverket valt att göra i sin Kommentarmaterialet (Skolverket, 2011a). 

För att ge en annan sida av vad kommunikation mer allmänt kan innebära så lägger Nilsson 

och Waldemar tonvikten på hur kommunikationen kan bekräfta vår identitet och självkänsla 

(Nilsson & Waldemarson, 1990). Detta är något som ingen av de tidigare texterna nämnt 

(Bergqvist et al., 2004, Skolverket 2011b, Skolverket 2003a).  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att både Bergqvist et al. och Baskunnande valt att 

definiera vad kommunikationsförmåga är i matematik, något som inte gjorts i 

Kommentarmaterialet.  

 

2.4 Lärande genom kommunikation  

I Statens offentliga utredningar från 2004 (SOU 2004:97) så konstaterades att enskild räkning 

inte är bra för elevernas utveckling i matematik. De resultat som framgick var att enskild 

räkning i matematikböckerna leder till att elever inte ser det meningsfulla i att lära matematik 
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och tappar lusten (SOU 2004:97). Även Skolverket har kommit fram till liknade resultat och 

menar att matematik ofta präglas av enskild räkning (Skolverket, 2011a). Den enskilda 

räkningen är något som strider mot Skolverkets vision av hur matematikundervisningen ska 

bedrivas (Skolverket, 2011a). Skolverket framhåller kommunikationens betydelse för lärandet 

och skriver vidare att “kursplanen i matematik tecknar bilden av ett kommunikativt ämne med 

fokus på användningen av matematik i olika sammanhang och situationer” (Skolverket, 

2011a, s 7). Samtidigt påpekar litteraturen att enskild räkning i matematikböckerna inte 

utvecklar elevernas förmåga att kommunicera om matematik (Löwing, 2004; Löwing, 2006; 

Sterner & Lundberg, 2002; Wistedt, 1993). Flera författare menar att eleverna har svårt att 

utveckla det matematiska språket på egen hand och betonar därmed lärarens roll (Hansson, 

2011; Löwing, 2006; Löwing, 2004; Wistedt, 1993). Hansson och Wistedt framhåller att 

lärarens uppgift är att hjälpa eleverna att förstå och formulera sina egna tankegångar 

(Hansson, 2011; Wistedt, 1993). Hansson och Wistedt påpekar vidare att lärarens uppgift är 

att hjälpa eleverna att förstå hur andra elever tänkare för att få fler infallsvinklar på hur ett 

matematiskt problem kan lösas. 

Ahlberg (2001) menar att det är viktigt att eleverna får tillfällen att integrera med 

varandra och föreslår att eleverna får arbeta i grupp tillsammans med sin lärare. Då menar 

Ahlberg att elevernas förståelse kan fördjupas eftersom eleven kan tillägna sig nya sätt att 

tänka och uppfatta ett matematiskt problem när dennes uppfattningar konfronteras med 

andras. Emellertid har samme Ahlberg (1992) tidigare framfört att arbetssättet inte är helt 

oproblematisk. Ahlberg har i sin klassrumsstudie två gånger i veckan följt en årskurs 3 som 

jobbat med problemlösning i mindre grupper i ämnet matematik. I studien framgick det att de 

intervjuade lärarna tyckte de var svårt att fördjupa innehållet i diskussionerna mellan eleverna 

i smågrupperna. Några av problemen som lärarna beskriver är att eleverna inte förklarar 

tillräckligt hur de tänkt utan att de endast gav korta svar. Ett annat problem som lärarna 

upplevde var att de tyckte det var svårt att fokusera mot ett specifikt innehåll och därför 

uteblev också de fördjupade resonemangen i samtalen med eleverna (Ahlberg, 1992). Även 

Löwing (2004) pekar på svårigheter som finns med att låta elever jobba i grupp. Bland annat 

påpekar hon att det är svårt veta om eleverna lärde sig något eller inte och lyfter fram:  

När eleverna i en grupp, med eller utan lärarens hjälp, diskuterat sig fram till ett 

gemensamt svar på en uppgift, övergick de direkt till att lösa nästa uppgift. Någon 

reflektion kring uppgiften eller någon kontroll av att alla elever i gruppen förstått 

förekom inte. (Löwing, 2004, s. 256) 
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Det krävs därför en hel del didaktisk förmåga hos läraren vid matematiskt arbete i grupp för 

att göra så att alla elever blir delaktiga i arbetet och att argumentationen och resonemang kan 

bli fördjupade (Löwing, 2004). Även Sterner och Lundberg (2002) är tydliga med att 

framhålla lärarens didaktiska kunskaper i ämnet och konstaterar:  

Om man vill utveckla ett arbetssätt som stimulerar till samarbete och kommunikation 

mellan elever måste man fundera över vad ett sådant arbetssätt ska innehålla och leda 

till. Undervisningen måste anpassas till olika elevers förutsättningar så att de ges 

möjligheter till adekvata utmaningar och det är därför viktigt att lärare har goda 

kunskaper om sina elevers utveckling och om den matematik de ska lära sig. (Sterner & 

Lundberg, 2002, s. 31) 

Wistedt (2003) menar att lärare både kan över- och underskatta kommunikationens 

betydelse i klassrummet. Hon menar att lärare överskattar kommunikationsbetydelsen om 

de låter eleverna kommunicera på egen hand utan hjälp från någon lärare eftersom detta 

sällan leder till en ökad förståelse för ett problem. Samtidigt så framhåller Wistedt vikten 

av att lärare försöker förstå vad elever försöker säga och som kan hjälpa eleven att 

tydliggöra sina tankar. Och det är här risken finns, menar Wistedt, att lärare underskattar 

kommunikationens betydelse. Wistedt menar att det krävs att läraren ser elevernas 

uttalanden som tankar i utveckling:  

Den numera klassiska frågan ”Hur tänkte du?” ställs ofta till eleverna men frågan kan 

också ses som en uppmaning till läraren, att se elevers bidrag i ett kommunikativt 

perspektiv, som uttryck för tankar som eleven själv kan ha svårt att formulera. (Wistedt, 

1993, s. 68) 

Löwing (2004) delar Wistedts uppfattning och säger att “Lärares sätt att leda 

kommunikationen i klassrummet kan såväl möjliggöra som begränsa möjligheterna att föra 

djupare och mer utmanande samtal med eleverna” (s 251). Hon menar att lärare och elever 

ofta talar förbi varandra. Detta hävdar Löwing beror på att lärare undviker att använda 

adekvata matematiska termer vilket får till följd att eleverna har svårt att förstå hur de olika 

begreppen hänger samman och begränsar därmed lärarnas förmåga att kommunicera med 

eleverna. Att lärare undviker att använda de matematiska begreppen hävdar Löwing beror på 

att lärarna själva är osäkra på matematikens termologi. Hon drar slutsatsen att lärarnas 

bristande kunskaper i matematikdidaktikens teori är en av orsakerna till att eleverna inte under 

de senaste 30 åren uppnått en tillfredställande nivå i matematikämnet trots de stödåtgärder 
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som gjorts (Löwing, 2004). Det Löwing framhåller är att det viktiga inte är hur ofta läraren 

kommunicerar med eleverna utan snarare hur läraren kommunicerar med sina elever (Löwing, 

2006). Hur läraren kommunicerar med eleverna är också den faktor som är enligt henne är 

den mest avgörande för en framgångsrik matematikinlärning.  

 

Ovan har jag visat på varför det är viktigt att både elever och lärare utvecklar förmågan att 

kommunicera om matematik. Lärare behöver ha goda ämneskunskaper och tydliga mål i sin 

undervisning för att detta ska kunna ske. Tyvärr pekar flera studier på att matematiklärare i 

dagens skola har bristande kunskaper i matematikdidaktikens ämnesteori vilket medför att 

lärarna har svårt att utveckla elevernas förmåga att kommunicera om matematik (Hansson, 

2011; Kling Sackerud, 2009; Löwing, 2006; Löwing, 2004; Sterner & Lundberg 2002).  
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3. Metod 

Denna studie kommer att baseras på kvalitativa intervjuer med sex pedagoger. 

 

3.1 Metodval 

Nedan kommer jag motivera mitt val av metod, men innan så ges en kort tillbakablick på 

vilka forskningsfrågor som studien utgår från.  

Forskningsfrågorna:  

1. Vilken allmän syn har pedagogerna gällande vad kommunikation om matematik är. 

2. Hur menar pedagogerna att de jobbar med att stärka elevernas förmåga att 

kommunicera om matematik och vilka hinder menar de finns?  

Jag har i mitt arbete valt att utgå från pedagogernas tankar och idéer eftersom jag är 

intresserade av hur just pedagoger upplever arbetet med kommunikation om matematik i sin 

undervisning. Därför ansåg jag att en kvalitativ undersökningsmetod skulle passa bäst för att 

söka svar på mina forskningsfrågor. Jag hade kunnat fördjupa min kvalitativa undersökning 

genom att göra klassrumsobservationer eller genom att intervjua fler pedagoger. Samtidig 

skriver Davidson och Patel (2011) att ”Vilken teknik vi väljer beror på vad som verkar ge bäst 

svar på vår frågeställning i förhållande till den tid och de medel som står till vårt förfogande” 

(Davidson & Patel & 2011, s. 67).  

 

3.2 Val av forskningsfrågor: 

Eftersom det i nuvarande läroplan saknas en definition av vad kommunikation om matematik 

är så blev första steget att bättre försöka förstå vad pedagogerna anser att kommunikation om 

matematik är. Därför formulerades forskningsfrågan; Vilken allmän syn har pedagogerna 

gällande vad kommunikation om matematik är? Nästa steg blev att försöka ta reda på hur 

pedagogerna försöker stärka elevernas förmåga att kommunicera om matematik utifrån vad de 

anser är att kommunicera om matematik. Detta för att ta reda på vad pedagogerna gör för att 

jobba mot de kommunikativa målen som finns i kursplanen för matematik (Lgr11, 2011). 

Därför formulerades forskningsfrågan; Hur menar pedagogerna att de jobbar med att stärka 

elevernas förmåga att kommunicera om matematik och vilka hinder menar de finns?  
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3.2 Urval och avgränsningar 

Den här studien baseras på kvalitativa intervjuer med sex pedagoger, alla verksamma vid 

samma skola. Samtliga undervisar i matematik på mellanstadiet och har minst fem års 

erfarenhet. Jag har valt att avgränsa mig till att belysa pedagogernas syn på förhållandet 

mellan kommunikation och matematik. Jag har också begränsat mig till att bara undersöka hur 

lärare arbetar med att stärka elevers kommunikationsförmåga när de går på mellanstadiet. 

Därför har jag utgått från två kriterier då jag sökt informanter. Dels att de ska ha erfarenhet av 

att undervisa i matematik och dels att undervisningen då skett på mellanstadiet. Dessa två 

grundprinciper ansåg jag vara nödvändiga för att studien skulle vara genomförbar. Det är till 

exempel omöjligt för en pedagog att berätta om olika aspekter kopplade till matematikämnet 

om man aldrig undervisat i det. Av praktiska skäl så har jag valt att begränsa mig till en skola. 

Jag började med att kontakta pedagogerna via mejl där jag frågande om de var intresserade av 

att medverka i en intervju inom ämnet matematikdidaktik. Eftersom endast två av de åtta 

tillfrågande pedagogerna svarade så bestämde jag mig för att besöka skolan istället och fråga 

dem personligen. Av de åtta tillfrågade pedagogerna så ställde sju stycken upp på att bli 

intervjuade. En av dessa valdes bort eftersom personen inte uppfyllde grundkravet om att 

undervisa på mellanstadiet i ämnet matematik. Alla pedagogerna har jag varit i kontakt med 

sen tidigare jag gjort en av mina praktikperioder på skolan (Verksamhetsförlagd utbildning).  

 

3.3 Datainsamling  

Intervjuerna var semi-strukturerade eftersom de utgick från ett antal givna och på förhand 

formulerade frågor men med möjlighet att ställa följdfrågor. Intervjuerna tog mellan 20 och 

30 minuter och vi satt i personalrummet vid inspelningstillfället. Inspelningarna skedde med 

hjälp av en mikrofon som var uppkopplad till en dator. Problem som jag stötte på var att vid 

ett tillfälle gick skolans brandlarm vilket gjorde att intervjun fick avbrytas och återupptas vid 

ett senare tillfälle. Emellertid tror jag inte detta påverkar studien resultat eftersom vid tiden då 

brandlarmet gick så återstod endast en fråga av intervjun.  
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3.4 Intervjun  

De intervjufrågorna som används har utgått från mina forskningsfrågor. En kvalitativ 

intervjumetod innebär man har valt att ställa öppna frågor kring ett förutbestämt ämne 

(Dimenäs, et. al 2007; Svedner & Johansson, 2010). Intervjufrågorna är väl genomarbetade 

och har under tre veckor förfinas utifrån handledarens respons. Syftet med de tre första 

intervjufrågorna, Hur länge har du jobbat som lärare/speciallärare? Hur länge har du jobbat 

som matematiklärare och i vilka stadier? samt Hur många poäng matematik har du läst? är 

att ta reda på vilken erfarenhet pedagogen har av att undervisa i ämnet matematik.  

Dimenäs et. al (2007) framhåller vikten av att man som intervjuare inte ställer ledande frågor 

eftersom de kan påverka hur informanten svarar. Detta kräver noggranna förberedelser så att 

följdfrågorna kan hjälpa informanten i sina egna tankegångar (Dimenäs et. al., 2007). Därför 

gjordes en pilotintervju med en lärare för att se om de tilltänkta intervjufrågorna och 

följdfrågorna även skulle fungera i ett praktiskt sammanhang. Exempel på följdfrågor som 

ställdes var; Kan du ge något konkret exempel? Kan du förklara hur det ser ut i 

matematikklassrummet när det händer? och Hur menar du nu? En intervjufråga valdes bort, 

nämligen: Hur skulle du tolka vad kommunikation är utifrån följande citat, och hur upplever 

du att undervisningen ska uppfylla detta kommunikativa krav om matematik? Och samtidigt 

visa citatet nedan.  

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet 

med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om 

matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. (Lgr11, 2011, s. 62)  

Frågan valdes bort eftersom den ansågs väldigt tidskrävande och riskerade att medföra att de 

tillfrågade pedagogerna skulle avstå att medverka på grund av tidsbrist.  

Under processen med konstruerandet av intervjufrågor så har fem underfrågor arbetas fram 

(se nedan). Underfråga ett och två väntas bidra till att besvara forskningsfrågan Vilken allmän 

syn har pedagogerna gällande vad kommunikation om matematik är? Underfrågorna tre, fyra 

och fem väntas bidra till att besvara forskningsfrågan Hur menar pedagogerna att de jobbar 

med att stärka elevernas förmåga att kommunicera om matematik och vilka hinder menar de 

finns?  
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Underfråga: 

1. Vad betyder ordet kommunikation? 

2. Varför är det viktigt att kommunicera i matematik? 

3. På vilket sätt jobbar pedagogerna med att stärka elevernas förmåga att kommunicera 

om matematik? 

4. Vilka hinder upplever pedagogerna att det finns för att stärka elevernas förmåga att 

kommunicera om matematik i klassrummet? 

5. Vilka förutsättningar har pedagogerna att planera sina lektioner utifrån kursplanens 

krav på kommunikation om matematik?  

Det är också dessa frågor som är tänkta att utgöra den ”röda tråden” i resultat och 

diskussionsdelen genom att dessa underfrågor besvaras där. Genom att besvara dessa 

underfrågor så är målet att försöka uppnå arbetets syfte som är att öka kunskapen om hur 

pedagoger upplever arbetet med kommunikation om matematik i undervisningen. 

Den första av mina två forskningsfrågor belyser Vilken allmän syn har pedagogerna gällande 

vad kommunikation om matematik är, utifrån den konstruerades intervjufrågorna fyra till sju 

samt fråga tio. De två frågorna ställdes för att få veta mer om vad kommunikation om 

matematik är för pedagogen: Vad innebär kommunikation i matematikklassrummet för dig? 

och Vilken funktion har kommunikation om matematikämnet? Intervjufråga sex, Finns det 

några för- och nackdelar med att eleverna kommunicerar om matematik? ställdes eftersom ett 

sätt att få veta mer om lärares syn på kommunikation om matematik är att undersöka vilka 

för- och nackdelar de ser med kommunikation. En fråga var Hur mycket kommunikation sker i 

matematikklassrummet i jämförelse med andra ämnen? Genom att låta läraren jämföra 

matematikämnet med andra ämnen kan man få fler infallsvinklar på vad kommunikation är. 

Frågan tio var, Hur förhåller sig läroboken till kommunikation? Den gäller lärarnas syn på 

vad kommunikation är i matematikboken. Vem har valt läroboken? Har lärarna valt den bok 

som de tycker bäst stämmer överens med sin egen syn på vad kommunikation är eller har 

någon annat valt bok åt dem? 

Den andra forskningsfrågan är Hur menar pedagogerna att de jobbar med att stärka 

elevernas förmåga att kommunicera om matematik och vilka hinder menar de finns? utifrån 

denna fråga konstruerades intervjufrågorna åtta till tretton. Frågorna Kan du ge exempel på 

hur du jobbar med kommunikation om matematik i klassrummet? och Gör ni något eget 

utanför läroböckerna för att förbättra elevernas kommunikations förmåga i matematik? syftar 
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till att genom att låta pedagogen ge exempel på hur hen jobbar med kommunikation, kunna ta 

reda på vilket sätt hen jobbar med att stärka elevernas förmåga att kommunicera om 

matematik. Frågorna Finns det några hinder för att du ska lyckas lära eleverna kommunicera 

om matematik?, Hur hade de optimala sättet att jobba med att stärka elevernas 

kommunikationsförmåga om matematik varit, om du hade obegränsat med resurser? samt 

Hur tror du det fungerar för andra lärare? är till för att ta reda på vilka hinder lärarna 

upplever att det finns för att stärka elevernas förmåga att kommunicera om matematik i 

klassrummet och vilka förutsättningar lärarna har att planera sina lektioner. 

 

3.5 Analysmetoden 

Jag har använt mig av följande analysmetod.  

Steg 1  

Det första steget är att transkribera intervjuerna. Jag valde att transkribera hela intervjuerna 

och sen spara dem i separata word-filer, en word-fil för varje informant. Jag har valt att inte 

transkribera ljud som berör känslor, som t.ex. att någon skrattar. Jag har inte heller valt att ta 

hänsyn till hur informanten ändrar tonläge. Det jag har valt att transkribera är endast de talade 

orden.  

Steg 2. 

Det andra steget är gå igenom varje intervju och dela upp dem i avsnitt utifrån vad avsnittet 

handlar om. Jag gjorde så att jag använde mig av de fem underfrågorna som jag arbetade fram 

under processen med att konstruerande intervjufrågor. Till exempel hade jag en underfråga; 

Vad är kommunikation i matematik? Den rubriken fick alla avsnitt som handlade just om det.  

Steg 3. 

I steg tre så beskrivs vad som utelämnas och varför. Eftersom intervjufrågorna var så väl 

genomarbetade så var det relativt enkelt att kategorisera. Hur denna kategorisering gjordes 

beskrivs närmare i nästa steg. Det jag däremot har valt att utelämna är lärarnas beskrivningar 

av varför de använder ett speciellt läromedel och hur det förhåller sig till kommunikation. Jag 

valde att göra så eftersom läromedlet har funnits på skolan i flera år och pedagogerna säger att 

de inte har någon möjlighet att välja läromedel eftersom skolan inte haft råd att köpa in nytt 

material enligt pedagogerna. Till exempel så beskriver en pedagog det som att ”boken har 
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funnits väldigt länge på skolan och det är den som finns att tillgå”, medan en annan pedagog 

säger att” boken har funnit länge på skolan och det beror på ekonomin” Därför betvivlar jag 

att pedagogernas val av läromedel speglar deras syn på vad matematik är för dem utan istället 

handlar om de ekonomiska restriktionerna skolan har.  

Steg 4. 

Det jag gjorde sedan var att jag delade upp texten i olika delar utifrån de avsnittrubriker som 

jag använt mig av i steg två. För att det ska vara möjligt att återupprepa min studie så beskrivs 

i det här steget även hur jag använt mig av mina underfrågor (se underrubriken Intervjun i 

denna rapport) för att kategorisera in den kvalitativa data:n.  

För att sortera in ett svar i underfråga 1 Vad betyder ordet kommunikation? räcker det inte 

med att pedagogerna förklarar hur kommunikation kan användas till exempel genom att säga 

att ”eleverna kommunicerar muntligt med varandra när de arbetar tillsammans i 

matematikboken”, utan pedagogen måste sätta ord på vad kommunikation är. Påståenden som 

“kommunikation är att prata matematik”, “kommunikation är skriftlig och muntlig”, 

”matematik är muntlig, bild kommunikation och skriftlig kommunikation” har alla sorterats in 

under denna rubrik. Förklaringar som “det jag tycker är viktigt, är att visa hur man tänker” 

och “det står i målen att eleverna ska kunna förklara så att någon annan elev förstår hur den 

tänkt” sorteras in i underfråga 2 eftersom det är beskrivningar om varför det är viktigt att 

kommunicera. I underfråga nummer 3 så ska pedagogen beskriva de olika 

arbetssätt/arbetsmetoder som hon/han använder sig av då hen jobbar med kommunikation i 

matematikklassrummet. Exempel på utsagor som sorteras in här är “eleverna får när de jobbar 

med problemlösning redovisa sina lösningar för övriga”, “låter eleverna räkna tillsammans i 

matematikböckerna för att diskutera med varandra” och “Jag börjar alltid med att vi har en 

genomgång om det vi håller på med. Vi pratar och tar upp nya begrepp och repeterar de 

begrepp som vi har jobbat med tidigare” är alla svar som beskriver lärarens arbetssätt. “Att få 

tid att sitta en och en med eleverna och prata matte och någon annan är med klassen. Nu 

hinner man inte det” och “Jag tror just det här att dom får känna att min lärare hinner med 

mig, att jag är duktigt, jag vill utvecklas, Jag tror att de ibland kan känna att de inte hinns 

med” är två påståenden som beskriver hinder för pedagoger för att de ska kunna jobba med att 

stärka elevernas kommunikation, och skall därför sorteras in i underfråga 4. Underfråga 

nummer 5 handlar om pedagogernas förutsättningar att planera sina lektioner. Exempel på 

påstående som sorteras i under denna rubrik är “Jag tycker det att det är självklart att när det 
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kommer en ny läroplan så borde vi också få möjlighet till de nya materialet, men de har man 

inte råd till” och “Tiden räcker inte till att planera för alla ämnen” 

I steg fyra hade jag alltså sammanfattningsvis fem dokument med rubrikerna “Vad ordet 

kommunikation betyder”, “Varför är det viktig att kommunicera i matematik?”, ”På vilket 

sätt pedagogerna jobbar med att stärka elevernas förmåga att kommunicera om matematik?”, 

“Vilka hinder upplever pedagogerna att det finns för att stärka elevernas förmåga att 

kommunicera om matematik i klassrummet?” och “Vilka förutsättningar har pedagogerna att 

planera sina lektioner utifrån kursplanens på om matematik?”. I dessa rubrikdokument har jag 

sedan fördelat svaren som jag beskrivit ovan.  

Steg 5-7 

Sedan sammanfattande jag vad informanterna hade sagt, både på individnivå och som grupp, 

under respektive rubrik. Till exempel ”Alla pedagogerna tycker det är viktigt att kommunicera 

om matematik för att lära sig använda nya matematiska ord. En pedagog tycker att det är 

viktigt eftersom det är ett av förmågemålen i nuvarande läroplan, det var något som ingen 

annan pedagog nämnde”. 

Steg 8. 

Det sista steget är att samla alla rubrikdokumenten som tillhör samma forskningsfråga. 

Därefter började jag bearbeta texterna. När jag var nöjd med dessa texter så klistrades de 

sedan in under rubriken Resultat i denna rapport. På så sätt så har jag alltså med hjälp 

av denna analysmetod systematiskt undersökt det som sagts i intervjuerna.  

 

3.6 Etiskt förhållningssätt 

Eftersom jag i min studie valt att göra kvalitativa intervjuer med pedagogerna så har jag varit 

noggrann med att följa de etiska riktlinjerna som finns.  

Jag har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning genom att jag följt informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Det innebär att lärarna 

informerades om att de när som helst kunde avbryta studien (samtyckeskravet), att de fick 

veta syftet med studien (informationskravet), att de fick veta att de kommer vara anonyma i 
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rapporten (konfidentialitetskravet) och att det material jag samlar in bara kommer användas i 

denna studie (nyttjandekravet).  

Även om jag har intervjuat både lärare och speciallärare i denna studie har jag konsekvent valt 

att använda samlingsbegreppet pedagoger. Jag har valt att göra så för att öka informanternas 

anonymitet, för att uppfylla konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4. Resultat 

Nedan kommer jag att beskriva de resultat som har framkommit i min intervjustudie. De sex 

pedagoger som är intervjuade är alla verksamma vid en och samma skola. Därför vill jag 

redan nu framhålla att jag inte gör anspråk på att resultat är generella för lärarkåren, utan 

endast kan visa vad pedagogerna som intervjuats säger om arbetet med kommunikation om 

matematik. Resultatet är strukturerat utifrån mina två forskningsfrågor; 

1. Vilken allmän syn har pedagogerna gällande vad kommunikation om matematik är?  

2. Hur menar pedagogerna att de jobbar med att stärka elevernas förmåga att 

kommunicera om matematik och vilka hinder menar de finns?  

 

4.1 Forskningsfråga 1: Vilken allmän syn har pedagogerna gällande vad 

kommunikation om matematik är?  

Denna frågeställning kommer att besvara vad ordet kommunikation betyder och varför det är 

viktigt.  

 

4.1.1 Vad betyder ordet kommunikation? 

Gemensamt för de sex pedagogerna är att alla tycker att kommunikation är att prata 

matematik. Fyra av pedagogerna tycker även att matematik är bild- och skriftlig 

kommunikation.  

 

4.1.1 Varför är det viktig att kommunicera om matematik? 

Alla informanter, utom en, lyfter fram att det är viktigt att kommunicera om matematik för att 

eleverna ska kunna visa hur de tänker när de löser ett problem. Samtliga pedagoger menar 

också att det är viktigt att kommunicera för att pedagogen lättare ska kunna hjälpa eleverna 

om de inte förstår hur de ska lösa ett problem. Fyra av de tillfrågade informanterna tycker att 

kommunikation är viktigt för att eleverna ska kunna lära av varandra. De menar att när 

eleverna hjälps åt så kan de få fler infallsvinklar på samma problem. Tre av pedagogerna 

framhåller att det är viktigt att kommunicera för att lära sig använda de matematiska 
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begreppen på rätt sätt och hur de hänger samman, medan två av de sex pedagogerna påpekar 

att det är viktigt att kommunicera för att det är förmågemål som finns i kursplanen för 

matematik. 

För att besvara forskningsfrågan Vilken allmän syn har pedagogerna gällande vad 

kommunikation om matematik är? så kan man sammanfattningsvis säga att det går att dela in 

pedagogernas syn på detta i två grupper. Denna ena gruppen menar att kommunikationen 

endast sker muntligt medan de andra gruppen även betonar att kommunikationen kan vara 

i både skrift och bild. Alla pedagoger anser att det är viktigt att kommunicera om matematik 

för eleverna ska kunna beskriva sin lösningsgång för ett problem. Två av pedagogerna 

påpekar att kommunicera om matematik är ett förmågemål som finns i kursplanen, något som 

ingen av de andra pedagogerna nämnde.  

 

4.2 Forskningsfråga 2: Hur menar pedagogerna att de jobbar med att 

stärka elevernas förmåga att kommunicera om matematik och vilka hinder 

menar de finns?  

Denna forskningsfråga kommer att visa på hur förhållanden både i och utanför 

matematikklassrummet påverkar pedagogernas arbete med att förbättra elevernas 

kommunikationsförmåga.  

 

4.2.1 På vilket sätt jobbar pedagogerna med att stärka elevernas förmåga att kommunicera 

om matematik? 

Alla pedagoger förklarar att de inför varje nytt arbetsområde eller lektion börjar med att ha 

genomgång där de går igenom de matematiska begreppen som läromedlet tar upp. En 

pedagog betonar vikten av att låta eleverna själva vara delaktig i genomgången. Pedagogen 

menar vidare att det är viktigt att låta eleverna få ge exempel på var de kan se matematik i 

vardagen. Detta för att hjälpa eleverna att förankra de matematiska begreppen, menar 

pedagogen. Då först menar hen att eleverna får möjlighet lära sig förstå hur de matematiska 

begreppen ska användas. Samtliga pedagoger menar att de jobbar med att stärka elevernas 

kommunikation genom att gå runt och hjälpa dem i matematikboken och genom att be dem 

visa och förklara sin lösningar. 
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Fyra av pedagogerna har som strategi att låta eleverna jobba tillsammans i 

matematikböckerna för att förbättra den muntliga kommunikationen. En pedagog säger sig 

jobba med problemlösningsuppgifter, antingen i helklass eller genom att låta eleverna får 

jobba i mindre grupper. Pedagogen låter då eleverna jämföra sina lösningar och anser att de är 

en bra utgångspunkt för att ”prata matematik” tillsammans med eleverna. En annan pedagog 

jobbar med Skolverkets bedömarträning i matematik (Skolverket, 2013d). Hen menar att när 

de jobbar med gemensam måltolkning av en uppgift så tränas eleverna i att kommunicera i 

skriftlig kommunikation och i bildkommunikation. Samme pedagog påpekar 

att stationsarbetet är ett bra sätt att arbeta därför att det ”tvingar elever att prata med 

varandra”. 

Elever med språkstörning erbjuds extra stöd i form av specialundervisning och även möjlighet 

till att uppgifterna i matematikboken läses upp (talsyntes). Detta menar pedagogerna bidrar till 

att stärka både den muntliga och skriftliga förmågan att kommunicera om matematik hos 

dessa elever. 

 

4.2.2 Vilka hinder upplever pedagogerna att det finns för att stärka elevernas förmåga att 

kommunicera om matematik i klassrummet? 

Alla pedagogerna, utom en, upplever att ett hinder för att lära eleverna att kommunicera om 

matematik är att de inte hinner ägna tillräckligt med tid åt varje elev. Detta medför att 

pedagogerna är osäkra på vad eleven har förstått och vad eleven behöver utveckla i sin 

förmåga att kommunicera om matematik. Tre pedagoger påstår att ett uppenbart hinder för att 

lära sig kommunicera om matematik ligger i att vissa elever har språkstörning. Dessa elever 

menar pedagogerna har svårt att förklara hur de tänker vilket beror på att de har svårt att lära 

och komma ihåg de matematiska begreppen. 

En pedagog pekar på att en del elever har svårt att förstå varför de ska förklara hur de tänker, 

när de ändå kan ”svaret”. En annan pedagog menar att ett hinder för att lära elever 

kommunicera om matematik är att lärare inte berättar för eleverna vad 

kommunikationsförmåga är och det är något de kommer att bli bedömda i. Medan en tredje 

pedagog hävdar att ett hinder för att lära elever att kommunicera om matematik är att eleverna 

inte får möjligheten att upptäcka hur användbar matematiken faktiskt är. Pedagogen drar 

slutsatsen att när eleverna jobbar i matteböckerna så ser de inte matematiken som finns runt 
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dem. Istället skulle ett mer ämnesövergripande arbetssätt hjälpa eleverna att befästa de 

matematiska begreppen vilket hjälper dem att kommunicera muntligt i matematik, menar hen. 

En pedagog framhåller den historiska traditionen i matematik varit enskild räkning. 

Pedagogen menar vidare att ett hinder för pedagogerna är deras föreställningar om att 

matematik handlar om att ta eget ansvar. Samme pedagog säger också att i den tidigare 

läroplanen (Lpo94) var det otydligt utskrivet att eleverna skulle utveckla den kommunikativa 

förmågan i matematik. Detta tror hen kan ha bidragit till att pedagogerna inte är vana vid att 

jobba med att stärka kommunikationsförmågan hos sina elever.  

 

4.2.3 Vilka förutsättningar har lärare att planera sina lektioner utifrån kursplanens krav 

på kommunikation om matematik?  

Ett tydligt resultat av min studie är att alla pedagoger upplever att de inte hinner planera sina 

lektioner. Till exempel säger en av pedagogerna:  

Det är ju tiden. Tiden som man inte har att kunna planera helt enkelt. Det är så himla 

mycket annat idag, åtgärdsprogram, omdömen och allting ska dokumenteras så 

planeringstiden krymper ihop så man hinner tyvärr inte planera många gånger, så är 

det. 

Ytterligare en pedagog beskriver sin arbetssituation på följande sätt: ”Det handlar om alla 

andra saker som måste göras för att man ska överleva dagen och sådana finns det många av 

där planeringen tyvärr blir det sekundära” En pedagog påpekar att det i det senaste läromedlet 

i matematik fokuserar mer på att stärka elevernas muntliga kommunikationsförmåga eftersom 

det där finns fler förslag till gruppaktiviteter att göra med eleverna. Dock menar pedagogen att 

skolan inte har råd att köpa detta läromedel. 

För att sammanfatta forskningsfrågan Hur menar pedagogerna att de jobbar med att stärka 

elevernas förmåga att kommunicera om matematik och vilka hinder menar de finns? så är de 

vanligaste arbetssätten genomgång följt av att eleverna får räkna i sina matematikböcker på 

egen hand. I genomgångarna menar lärarna att de utgår från boken och tar upp de 

matematiska begrepp som boken tar upp. När eleverna jobbar enskilt i matematikböckerna så 

beskriver pedagogerna sin roll som att ”gå runt och hjälpa” eleverna när de fastnar. Detta 

pekar på att matematikämnet fortfarande är väldigt läromedelstyrt. Gemensamt för 
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pedagogernas utsagor är att tiden inte räcker till för att planera utan att de många gånger 

tvingas gå till lektioner oförberedda.  
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5. Diskussion 

I rapportens avslutande del kommer jag att diskutera resultatet utifrån mina två 

forskningsfrågor: 

1. Vilken allmän syn har pedagogerna gällande vad kommunikation om matematik är?  

2. Hur menar pedagogerna att de jobbar med att stärka elevernas förmåga att 

kommunicera om matematik och vilka hinder menar de finns?  

Diskussionen är utformad så att den börjar med att diskutera min metod samt mina resultat 

med utgångspunkten i forskningsfrågorna. Diskussionen avslutas med en kort reflektion kring 

om studien syfte har uppnåtts eller inte. Studien syfte är att öka kunskapen om hur pedagoger 

upplever arbetet med kommunikation om matematik i undervisningen.  

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Urval av pedagoger och vilka konserver det får för resultatet  

Jag har i min studie valt att intervjua sex pedagoger vid en och samma skola. Att jag har 

intervjuat så få pedagoger gör att resultaten inte går att generalisera till hela lärarkåren. Alla 

intervjuer är gjorda vid en och samma skola, vilket är ett medvetet val. Genom att intervjua 

alla de pedagoger som ansvarar för matematikundervisningen på skolan, så kan resultatet visa 

huruvida det finns en samsyn eller inte för arbetet när det gäller förhållandet mellan 

kommunikation och matematik. Samtidigt finns risken (eftersom pedagogerna jobbar vid 

samma skola) att pedagogerna har kunnat påverkas av varandra, eftersom de kan fråga 

varandra om intervjun, till exempel vilka frågor som ingick eller om andra informanters svar. 

För att motverka detta så försökte jag genomföra intervjuerna så nära inpå varandra som 

möjligt. De fyra första intervjuerna är gjorda inom ett dygn och därför tror jag inte dessa 

intervjuer påverkat varandra i så stor utsträckning. Den sista intervjun genomfördes däremot 

inte förrän en vecka efter det första intervjutillfället. Detta innebär att informanten haft gott 

om tid att fråga övriga informanter om till exempel vad de svarat. Emellertid är känslan att 

pedagogerna har haft mycket arbete under tidsperioden då intervjuerna genomfördes och att 

de därför inte hunnit tänka på att de ska bli intervjuade. Till exempel har flera av 

informanterna vid intervjuns början undrat vad intervjun kommer handla om innan jag ens 

hunnit börja med att berätta om de etiska riktlinjerna. Däremot kan de vara på sin plats att 
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betona att alla informanter informerats i samband med intervjutillfället vad intervjun kommer 

handla om, det vill säga hur de ser på kommunikation om matematikundervisningen.  

  

5.1.2 Varför jag valt att använda samlingsbegreppet pedagoger 

Genom att jämföra likheter och olikheter mellan de medverkande lärarna och speciallärarnas 

utsagor så tror jag att fler resultat hade kunnat presenteras. Till exempel hade det gått att 

diskutera och jämföra hur deras olika utbildningar påverkat deras syn på förhållandet mellan 

kommunikation och matematikinlärning. Det hade även varit möjligt att jämföra hur lärare 

och speciallärares arbetssätt liknar och skiljer sig när de jobbar med att stärka elevernas 

förmåga att kommunicera om matematik.  

Anledning att inte begreppen lärare och speciallärare användes är för att det ökar risken att 

informanterna kan ta reda på vad framförallt speciallärarna i studien berättat, då det bara var 

två speciallärare som medverkade. Därifrån tror jag steget inte är så långt från att räkna ut vad 

var och en av specialläraren sagt, eftersom samtliga pedagoger jobbat med varandra i över 

fem år och säkerligen känner varandra så väl att de kan skilja mellan de olika speciallärarnas 

utsagor. Eftersom jag anser att risken finns att informanterna inte längre blir anonyma i min 

rapport så valdes därför samlingsbegreppet pedagoger istället. Att arbeta för öka deltagarnas 

anonymitet (konfidentialitetskravet) är en av grundprinciperna för att få genomföra forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

5.1.3 Studiens validitet 

Intervjufrågorna utgår från mina forskningsfrågor. Varje intervjufråga har en tydlig koppling 

till forskningsfrågorna1. Som tidigare beskrivits så valdes en fråga bort på grund av den ansåg 

vara för tidskrävande i samband med att jag genomfört min pilotstudie. Frågan som valdes 

bort gällde tolkning av ett specifikt citat ur kursplanen. Att intervjufrågan valdes bort tror jag 

får till följd att det blir svårt att avgöra hur pedagogerna dels upplever just kursplanens krav 

på kommunikation och dels hur de tolkar det som står där, eftersom denna fråga var den enda 

som hade en direkt koppling till syftestexten i kursplanen. Jag tror att intervjufrågan hade 

kunnat bidra med att ge en bättre förståelse för hur lärare tolkar kommunikation i förhållande 

                                                 

1 Detta är något jag beskrivit utförligt om på sidan 13 under rubriken Intervjun. 
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till kursplanen. Nu är risken istället att pedagogernas svar mer visar på en mer allmän syn på 

vad kommunikation om matematik är.  

För att kunna få ännu bättre förståelse över vad pedagogerna menar med sina utsagor hade det 

varit fördelaktigt att komplettera med till exempel klassrumsobservationer. Johansson & 

Sveder (2010) menar att observationerna förmodligen är den bästa metoden för att studera 

beteende hos elever och lärare. Om jag innan jag genomfört mina intervjuer istället observerat 

hur pedagogerna kommunicerar om matematik i klassrummet, hade jag också kunnat 

återkoppla i en efterföljande intervjuer till de jag observerat i klassrummet. Till exempel hade 

jag kunnat ställa frågor som, Jag noterade att du valde arbetssättet (…) var detta ett medvetet 

val? Vad tror du eleverna lär sig av de arbetssättet? Vad ville du att eleverna skulle lära sig? 

Vilka förmågor hade du för avsikt att jobba med? och blev det så? Genom att ställa denna typ 

av frågor så hade också resonemangen kunna fördjupas och de resultatet som presenteras 

kunna diskuteras mer. Detta eftersom jag då kan mer kritisk granska lärarnas utsagor med 

hjälp av det jag observerat. Istället för som i denna studie då jag haft svårt att på ett kritiskt 

sätt bemöta lärarnas utsagor. Till exempel har jag haft svårt att veta hur väl lärarnas utsagor 

stämmer överens med deras klassrumspraktik och vilka deras egentliga avsikter kan ha varit. 

Samtidigt är en viktig poäng att mina forskningsfrågor inte har som avsikt att försöka belysa 

hur det ”verkligen är” utan bara ta reda på pedagogernas syn. Utifrån detta tycker jag metoden 

är rimlig. Dessutom är en svårighet med klassrumsobservationer att det finns ingenting som 

säger att min tolkning av vad jag ser i klassrummet med säkerhet är mer ”sann” än lärarnas 

beskrivningar av sin upplevelse.  

För att sammanfatta så hade jag kunnat fördjupa min kvalitativa undersökning genom att göra 

klassrumsobservationer eller genom att intervjua fler pedagoger. Samtidig skriver Davidson 

och Patel att ”Vilken teknik vi väljer beror på vad som verkar ge bäst svar på vår 

frågeställning i förhållande till den tid och de medel som står till vårt förfogande” (Davidsson 

& Patel, 2011, s. 63). Alltså var ändå den valda metoden ett bra val anser jag.  
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5.2 Forskningsfråga 1: Vilken allmän syn har pedagogerna gällande vad 

kommunikation om matematik är?  

Så vilken allmän syn har pedagogerna? Och vad säger litteraturen om vad kommunikation om 

matematikär? Det är detta som kommer att diskuteras i den första forskningsfrågan.  

 

5.2.1 Vad betyder ordet kommunikation?  

Utifrån pedagogernas utsagor betyder ordet kommunikation att den är muntlig, skriftlig och i 

bild. Detta skiljer sig något från Skolverket som skriver att kommunicera är bland annat “att 

utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt och skriftligt 

och med hjälp av olika uttrycksformer” (Skolverket, 2011a, s 11). Läroplanen tycks alltså 

betona vikten av att i högre grad att kunna uttrycka sig på ett mer varierande sätt, särskilt med 

tanke på att vissa pedagoger bara nämnde muntlig kommunikation. Samtidigt skriver 

Skolverket att de i den nya läroplanen valt att tydligare skriva fram att eleverna ska få 

möjlighet att utveckla just förmågan att kommunicera matematik med olika uttrycksformer. 

Därför är jag lite förvånad att pedagogerna som alla ska förhålla sig läroplanen inte nämnt 

denna aspekt (Skolverket, 2011a). En förklaring till varför pedagogerna inte 

uppmärksammade detta tror jag beror på det faktum att kommentarmaterialet inte valt att 

definiera vad kommunikationsförmåga är2 (Skolverket, 2011a). Istället ges olika förklaringar 

till varför det är viktigt att kommunicera om matematik, men utan att begreppet kommunicera 

förankras genom en definition, typiska uppgifter eller liknande som det görs i Bergqvist et al. 

(2004). Detta tror jag medför att pedagogerna inte heller vet vad det innebär att kommunicera 

om matematik. Detta visar sig genom att till exempel två av pedagogerna endast ser 

kommunikation som muntlig. Löwing (2004) nämner att en orsak till att eleverna inte lär sig 

att kommunicera om matematik beror på att lärarna själva är för dålig på att använda det 

matematiska språket tillsammans med eleverna. Hon drar slutsatsen att detta beror på att 

lärarna är osäkra på begreppens betydelse och menar att det finns ett stort behov av att stärka 

lärarnas didaktiska ämneskunskaper i matematik. Utifrån vad pedagogerna berättat för mig så 

tror jag, precis som Löwing, att lärare är i behov av stärka sina didaktiska kunskaper i 

matematik. Jag tror att lärare behöver få en bredare förståelse för vad kommunikation är. Att 

de är så mycket mer än de pedagogerna ovan beskrivit (muntlig, skrift och 

                                                 

2 Detta är något som problematiseras i denna rapport på s. 7.  
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bildkommunikation). Till exempel går de att kommunicera genom de olika uttrycksformerna: 

dramatisera, exemplifiera, modellera, och konkretisera (Rystedt & Trygg, 2005).  

 

5.2.2 Varför är det viktig att kommunicera om matematik? 

Pedagogerna lyfter fram två anledningar till varför det är viktigt att kommunicera om 

matematik. För det första menar pedagogerna att det är viktigt att kommunicera för att 

eleverna ska kunna visa sin lösningsgång, i skrift och muntligt. Detta stämmer väl överens 

med kunskapskraven i matematik (Skolverket, 2011b). Där står till exempel att: 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande 

sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska 

uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. (Skolverket, 2011b, s. 68)  

Det andra skälet som framhölls av pedagogerna är att elever kan lära av varandra. Genom att 

låta eleverna kommunicera med varandra så kan de få fler infallsvinklar för ett och samma 

problem, menar de. Detta argument poängteras även i litteraturen (Ahlberg, 2001; Hansson, 

2011; Löwing, 2006; Löwing, 2004; Wistedt 1993). Pedagogerna menar även att deras egen 

roll är viktigt för eleverna ska utvecklas i ämnet vilket även det framhålls i litteraturen 

(Hansson 2011; Löwing, 2006; Löwing, 2004; Wistedt, 1993). Wistedt (2003) menar att 

lärare överskattar kommunikationens betydelse om de tror att det räcker med att bara låta 

elever pratar med varandra om matematik för de ska bli bättre. Detta tankesätt får medhåll av 

Sterner och Lundberg (2002) samt Hansson (2011) som båda menar att läraren är ytterst 

ansvarig för elevens utveckling. Wistedt (1993) menar på samma sätt att pedagoger 

underskattar kommunikationens betydelse om inte lärare hjälper elever framåt i sina 

matematiska samtal när de jobbar enskilt eller i grupp (Wistedt, 1993). Löwing (2006) drar 

den intressanta slutsatsen att den viktigaste faktorn för elevers matematikinlärning är hur man 

kommunicerar med dem. Detta kallar hon kommunikationens kvalitet och konstaterar i sin 

studie, där hon observerat nio stycken lärare, att alla utom en lärare, undviker att använda de 

matematiska begreppen (Löwing, 2006). Detta framhåller hon som en anledning till varför 

elever inte lär sig att kommunicera om matematik och inte får en fördjupad förståelse för hur 

och när begreppen ska användas. I min studie så har visserligen pedagogerna lyft fram viktiga 

argument till varför det är viktigt att kommunicera om matematik. Däremot har ingen av dem 

betonat vikten av att eleverna lär sig kommunicera på rätt sätt till exempel använda 

symbolerna rätt då de skriver i matematikboken (skriftlig kommunikation). Detta skulle kunna 
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indikera att pedagogerna även i min studie underskattar kommunikationens betydelse för att 

elever ska kunna lära sig kommunicera om matematik.  

Sammanfattningsvis kan man säga att pedagogernas syn på kommunikation om matematik är 

att det främst handlar om att kommunicera muntligt och vissa pedagoger nämnde även 

kommunikation i skrift och i bild. Detta skiljer sig något från läroplanen som även betonar 

vikten att kunna tolka, konkretisera, dramatisera och generalisera som sätt att kommunicera 

(Skolverket, 2011b). Samtliga pedagoger menar att det är viktigt att kunna kommunicera för 

att få veta hur eleverna tänker för att lättare kunna hjälpa dem. Några av pedagogerna menar 

att det är viktigt att eleverna lär sig att kunna anpassa sin beskrivning så både lärare och elever 

kan förstå. Detta stämmer bra med kursplanens intentioner, där det bland annat står att “I 

undervisningen får eleverna möjlighet att utveckla ett alltmer precist matematiskt språk, för 

att därigenom kunna anpassa sina samtal och redogörelser till olika mottagare eller ändamål” 

(Skolverket, 2011b, s. 11).  

Nu när vi vet lite mer om pedagogerna syn så kan det vara intressant att se hur pedagogerna 

anser att detta realiseras i deras undervisning, det är det min andra och sista forskningsfråga 

handlar om.  
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5.3 Forskningsfråga 2: Hur menar pedagogerna att de jobbar med att 

stärka elevernas förmåga att kommunicera om matematik och vilka hinder 

menar de finns? 

 

5.3.1 På vilket sätt jobbar pedagogerna med att stärka elevernas förmåga att kommunicera 

om matematik?  

Intrycket jag har fått i samtalen med pedagogernas är att deras lektioner i hög grad är 

läromedelstyrda. Samtliga pedagogerna berättar att de oftast har en kort introduktion (s.k. 

genomgång) i början av varje lektion där man antingen repeterar eller går igenom ett visst 

antal nya matematiska begrepp som läroboken tar upp. Därefter får eleverna jobba enskilt i 

matematikboken. Pedagogerna hävdar att de stärker elevernas kommunikation när de ber dem 

förklara eller hjälper dem att lösa uppgifter i matematikboken. I litteraturen så betonas vikten 

av att låta eleverna kommunicera med varandra och med läraren (Ahlberg, 2001; Hansson, 

2011; Löwing, 2006; Löwing, 2004; Wistedt 1993). Detta för att få fler infallsvinklar på hur 

ett problem kan lösas samt för att läraren har en avgörande roll för att hjälpa eleverna framåt i 

samtalen med varandra (Ahlberg, 2001; Hansson, 2011; Löwing, 2006; Löwing, 2004 och 

Wistedt 1993). Att elever blir “lämnade” att själv ansvara för sin inlärning är något som 

påverkar dem negativt och tros vara en negativ konsekvens av att läroplanen på senare år har 

haft ett starkare fokus på individanpassad undervisning (Kling Sackerud, 2009; Stenhag, 

2010, Skolverket 2011b och SOU 2004:97 ). Detta har lärarna bemött med att låta eleverna 

jobba mer på egen hand, s.k. eget arbete (Stenhag, 2010; Hansson, 2011). Hansson drar 

slutsatsen att:  

Under den period som matematikprestationerna försämrats i Sverige har arbetsformer 

där eleverna förväntas ta ett stort ansvar för sitt eget lärande varit vanliga. I de studier 

som gjorts inom ramen för denna avhandling uppvisas ett negativt samband mellan 

elevansvar för stora delar av lärprocessen och matematikprestationerna. (Hansson, 

2011, s. 127)  

Skolverket betonar vikten av att låta elever få använda sig av olika uttrycksformer för att 

utveckla och använda matematiken i olika sammanhang (Skolverket, 2011a). En 

förändring i den nya läroplanen (Lgr11) är att det är tydligare framskrivet att eleverna ska 

ges förutsättningar för utveckla och kunna använda fler representationsformer. 
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Förändringen är tänkt att den ska motverka enskild räkning i matematikböcker och istället 

främja elevernas utveckling av den kommunikativa förmågan i matematik (Skolverket, 

2011a). Tyvärr verkar inte denna förändring skett i pedagogernas klasser som medverkat i 

studien. Istället misstänker jag att min studie bara bekräftar bilden av det ”tysta” 

klassrummet och enskild räkning i matematikböcker.  

 

5.3.2 Vilka hinder upplever lärarna att det finns för att stärka elevernas förmåga att 

kommunicera om matematik i klassrummet? 

Det största hindret för att stärka elevernas kommunikation verkar vara tiden enligt 

pedagogerna. Det pedagogerna menar är att de inte hinner hjälpa eleverna att utvecklas i den 

utsträckning de hade önskat. De menar också att de är osäkra på vad eleverna kan och inte kan 

i matematik. Samtidigt påpekar litteraturen att arbetssättet som pedagogerna i min studie 

använt sig av, genomgång följt av enskild räkning, inte är ett optimalt arbetssätt att jobba med 

matematikinlärning (Emanuelsson, 1995; Löwing, 2006; Stenhag, 2010; Hansson, 2011; 

Skolverket, 2011).  

Ett problem med dagens matematikundervisning verkar vara att lärarna förlitar sig på 

läromedlet (Löwing, 2006). Skälet till detta är att lärarna själva är osäkra på matematikämnets 

didaktik (Kling Sackerud, 2009, Löwing, 2004, Löwing, 2006). Konsekvensen av detta blir att 

lärarna inte lyckas lyfta fram poängerna i det hen ska undervisa om, som till exempel olika 

strategier för hur man löser uppgifter, vid sina genomgångar (Löwing, 2006). Detta medför att 

lärarna i Löwings undersökning fick kompensera den bristen genom att ge kompletterande 

anvisningar till grupp efter grupp vilket gjorde att tid som ägnas åt matematikinlärning därför 

blev mycket begränsad (Löwing, 2006; Löwing, 2004). Även pedagogerna i min studie 

berättade att det vanligaste sättet att stärka elevernas förmåga att kommunicera om matematik 

är att “gå runt och hjälpa eleverna” vilket tycks indikera liknande resultat som i Löwings 

studie (Löwing, 2006; Löwing, 2004). Detta arbetssätt som mina pedagoger beskriver tyder 

också på att undervisningen i stor utsträckning är läromedelstyrd. En pedagog pekar på den 

historiska traditionen med enskild räkning i matematikböckerna. Hen påstår att eleverna 

tvingats i stor utsträckning ansvara för sin egen utveckling i matematik vilket påverkar 

matematikinlärningen negativt. Detta synsätt stöds även i litteraturen (Björnsson, 2005; 

Hansson, 2011; Hansson, 2010; Sackeruds, 2009; Stenhag, 2010). Hansson menar att lärare 

måste ändra sin syn på matematik från att matematik inte handlar om räkning i första hand 
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utan mer om att kommunicera om matematik (Hansson, 2010). När läraren och eleverna 

börjar kommunicera tillsammans om matematik kan också eleverna få en bättre förståelse för 

de hon håller på med. Nyligen har Lithner visat på hur viktigt det är att just utveckla 

förståelsen när man ska föra det han kallar kreativa resonemang (Matematikksentret, 2013). 

Det innebär bland annat att eleven utvecklar en förtrogenhet med hur man kommunicerar med 

symboler om matematik för att kunna dra generella slutsatser, enligt Lithner. Det är något han 

menar hjälper elever att bli bättre på att lösa problem.  

Svanelid (2011) som har studerat den nuvarande läroplanen har kommit fram till att det finns 

fem förmågor som är de vanligaste i läroplanen. Han skriver att bland de fem vanligaste 

förmågorna hittar vi kommunikationsförmågan. Han menar om lärare väljer att utgå från de 

vanligaste förmågorna så kommer lärarna ha lättare att uppnå målen. Därför kan jag hålla med 

Hansson när hon säger att hon blir besviken på vår skolminister, Jan Björklund, när han 

betonar vikten av att matematik handlar om räkning (Hansson, 2010). Vidare menar Hansson 

att Björklund synsätt är något som bättre verka stämmer överens med Lgr62 (läroplanen för 

62 års grundskola) då undervisningen var mer detaljstyrd (Hansson, 2010). Problemet med ett 

sådant uttalande tror jag är att det ger en skev bild av den komplexitet som de innebär att lära 

sig att behärska matematikämnet. För att möta den komplexitet så betonas istället i litteraturen 

att lärare som undervisar i matematik är i behov av fortbildning. Detta för att bättre förstå hur 

de nya läroplanerna ska implementeras i undervisningen samt att de behöver tillägna sig mer 

didaktisk ämneskompetens (Emanuelsson, 2001, Hansson 2010; Löwing, 2004; Kling 

Sackerud 2009; Stenhag 2010, Sterner & Lundberg, 2002). Samtidigt så har det varit en brist i 

den svenska skolpolitiken att någon systematisk kompetensutveckling för matematiklärare 

sällan förekommit under åren 1965-2000 (Emanuelsson, 2001, Sterner & Lundberg, 2002). 

Detta har inneburit att lärarna lämnats vind för våg åt att på egen hand försöka 

förstå läroplanens syften och mål (Sterner & Lundberg, 2002). Emellertid verkar det ändå som 

att, i och med införandet av den senaste läroplanen, en viss förändring skett. Till exempel har 

staten avsatt pengar från och med 2009 till fortbildning av lärare i matematik (Skolverket, 

2013b). Även stödmaterial till den nya läroplanen har utkommit i samband med införandet, 

något som inte skett tidigare (Skolverket, 2013b; Stenhag, 2010). 
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5.3.3 Vilka förutsättningar har pedagogerna att planera sina lektioner utifrån kursplanens 

krav på kommunikation om matematik? 

Av min studie så framgår det tydligt att pedagogerna upplever att de inte hinner planera sina 

lektioner. Det är också en anledning till varför de följer matematikbokens upplägg enligt dem 

själva. Jag har i ovanstående stycke beskrivit varför det får negativa konsekvenser för 

elevernas matematikinlärning. Löwing redogör för att svenska elevernas kunskaper i 

matematikämnet inte uppnått en tillfredsställande nivå de senaste 30 åren trots de stödinsatser 

som gjorts i matematikämnet från statens sida (Löwing, 2006). Hon hävdar att lärares brist på 

didaktiska ämneskunskaper medför att lärarnas sätt att kommunicera om matematik med 

elever är på för låg nivå. Löwing påpekar att detta leder till att elevernas får svårt att 

kommunicera med hjälp av matematik. Därför menar Löwing att den svenska lärarkåren är i 

behov av vidareutbildning inom det matematikdidaktiska fältet (Löwing, 2006; 2004). 

Löwing får stöd av Kling Sackerud som även hävdar att lärarna måste ges bättre arbetsvillkor 

(King Sackerud, 2010). Kling Sackerud skriver att bristerna i svensk 

matematikundervisningen snarare handlar om organisatoriska problem än om lärarens 

kompetens (Kling Sackerud, 2010). Min personliga åsikt är att lärare måste ha klara mål med 

sin undervisning. Jag vill påstå att för detta krävs både goda ämnesdidaktiska kunskaper och 

tid för att planera. Därför är jag beredd att medge att både Löwing och Sackerud har rätt i sina 

uttalanden. 

Om man vill utveckla ett arbetssätt som stimulerar till samarbete och kommunikation 

mellan elever måste man fundera över vad ett sådant arbetssätt ska innehålla och leda 

till. Undervisningen måste anpassas till olika elevers förutsättningar så att de ges 

möjligheter till adekvata utmaningar och det är därför viktigt att lärare har goda 

kunskaper om sina elevers utveckling och om den matematik de ska lära sig. (Sterner & 

Lundberg, 2002, s 31)  

Även om pedagogerna i min studie menar att tiden är den primära orsaken som begränsar dem 

så är jag förvånad över att ingen av dem har uttryckt svårigheter att förstå vad det innebär att 

jobba med kommunikationsförmågan i Lgr11. Jag har trots allt, efter att jag snart ägnat två 

månader åt begreppet, inte fullt ut förstått det. Känslan är snarare att ju mer jag försökt förstå 

vad kommunikationsförmåga i matematik är desto svårare har det blivit. Detta ser jag som ett 

allvarligt hinder och är något som bör bli tydligare till nästa läroplan om man fortfarande 
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utgår från att matematikämnet ska teckna bilden av ett kommunikativt ämne (Skolverket, 

2011a).  

För att sammanfatta forskningsfrågan Hur menar pedagogerna att de jobbar med att stärka 

elevernas förmåga att kommunicera om matematik och vilka hinder menar de finns? så 

beskriver pedagogerna att de brukar inleda varje lektion med en genomgång. I genomgången 

förklara pedagogerna hur centrala matematiska begrepp ska användas. I min studie framhåller 

pedagogerna att det vanligaste arbetssättet är enskild räkning i matematikböckerna. Även 

litteraturen framhåller att eleverna ägnar största delen åt enskild räkning. Pedagogerna menar 

att de hjälper eleverna att utveckla förmågan att kommunicera om matematik då de hjälper 

dem arbeta framåt i matematikboken. Den enskilda räkningen innebär att eleverna i hög grad 

måste ansvara över sin egen utveckling något som forskning visat påverkar elevernas 

matematikinlärning negativt. Att eleverna ägnar största delen av enskild räkning är något som 

jag har fått bekräftat i min studie och är något som strider mot Skolverkets vision. De menar 

att matematikämnet ska teckna bilden av ett kommunikativt ämne.  

 

5.4 Summering  

Avslutningsvis så skulle jag vilja diskutera huruvida studiens syfte är uppnått eller inte. Syftet 

med denna studie var att öka kunskapen om hur pedagoger upplever arbetet med 

kommunikation om matematik i undervisningen. Detta har jag gjort utifrån att besvara mina 

två forskningsfrågor 

1. Vilken allmän syn har pedagogerna gällande vad kommunikation om matematik är? 

2. Hur menar pedagogerna att de jobbar med att stärka elevernas förmåga att 

kommunicera om matematik och vilka hinder menar de finns? 

Det tydligaste resultatet som framkommit av min studie är att pedagogerna upplever att deras 

arbete försvårats på grund av att de inte hinner förbereda sina lektioner. Det är egentligen 

inget nytt utan är ett stort problem inom de svenska utbildningsystemet (Lärarförbundet, 

2013; Kling Sackerud, 2009). Ett annat tydligt resultat är att pedagogerna i min studie inte 

verkar se det som ett problem att inte förstå vad det innebär att kommunicera om matematik. 

Detta är något som Löwing visat på är en av orsakerna till varför svenska elevers 

matematikkunskaper inte blivit bättre, trots de stödinsatser som gjorts de senaste 30 åren 

(Löwing, 2006; Löwing, 2004). Därför känner jag att denna studie inte bidragit till något nytt. 
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Däremot har min studie stärkt bilden av två vanliga problem som finns inom skolan. Det 

första problemet är att undervisningen blir sekundär på grund av allt dokumentationsarbete 

(Lärarförbundet, 2013). Det andra att lärares brist på didaktiska ämneskunskaper gör det svårt 

att förstå matematikämnets mål och syfte (Löwing, 2004). Därför skulle jag förslå att mer 

resurser satsades på lärarna i form av fortbildning och förbättrade arbetsvillkor. Min 

övertygelse är också att lärare behöver få ett större inflytande i den rådande debatten över vad 

en skola i världsklass innebär och vad som behöver göras. Istället för att skolan utgör ett 

politiskt slagfält, där reformationerna som skett i skolan de senaste åren inte i första hand 

baseras på rådande forskning utan på ideologier menar Ingvar (DN, 2008) Därför tycker jag 

att jag inom ramen för detta examensarbete har uppfyllt studiens syfte.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor  

 

 

Intervjufrågor:  

.  

1. Hur länge har du jobbat som lärare/speciallärare? 

2. Hur länge har du jobbat som lärare/speciallärare i matematik? Och i vilka stadier?  

3. Hur många poäng matematik har du läst? 

 

4. Vad innebär kommunikation om matematikklassrummet för dig? 

5. Hur mycket kommunikations sker i matematikklassrummet i jämförelse med andra 

ämnen? 

6. Finns det några för- och nackdelar med att eleverna kommunicerar om matematik?  

7. Vilken funktion har kommunikation om matematikämnet?  

 

8. Kan du ge exempel på hur du jobbar med kommunikation om matematik i 

klassrummet?  

9. Finns det några hinder för att du ska lyckas lära eleverna kommunicera om 

matematik? (om ja, vilka?) 

a. Hur tror du det fungerar för andra lärare? 

10. Hur förhåller sig läroboken till kommunikation? 

11. Vem har valt läroboken? 

12. Gör ni något eget utanför läroböckerna för att förbättra elevernas? 

kommunikationsförmåga i matematik? (om ja, vad och på vilket sätt?) 

13. Hur hade det optimala sättet att jobba med att stärka elevernas 

kommunikationsförmåga i matematik varit, om du hade haft obegränsade med 

resurser?  

 

Tack för ni ställt upp! 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Intervjuguide:  

Tid: inte längre 30 minuter. Läs frågorna Högt.  

 

 

Inledning:  

Den här intervjun kommer handla om hur ordet kommunikation kan tolkas i olika 

sammanhang.  

Men Innan jag börjar så skulle jag vilja fråga… 

 

Bakgrundsfrågor:  

1) Hur länge har du jobbat som lärare/speciallärare? 

2) Hur länge har du jobbat som lärare/speciallärare i matematik? Och i vilka stadier?  

3) Hur många poäng matematik har du läst?  

Följande frågor kommer då att handla om hur ordet kommunikation kan tolkas i olika 

sammanhang. så min första fråga är:  

Följande frågor hänger ihop med forskningsfråga 1 (15 minuter) 

 

4) Vad innebär kommunikation om matematikklassrummet för dig?  

5) Hur mycket kommunikations sker i matematikklassrummet i jämförelse med andra 

ämnen? 

6) Finns det några fördelar och nackdelar med att eleverna kommunicerar om matematik?  

7) Vilken funktion har kommunikation om matematikämnet?  
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Följdfrågor;  

 På vilket sätt? 

 Hur menar du nu? 

Kan du (HUR) 

 Berätta mer,.............Utveckla ditt svar,................... 

 Ligger det några särskilda tankar bakom?(VARFÖR) 

 Kan ge något/ ett konkret exempel?  

 Kan du förklara hur det ser ut matematikklassrummet när det händer.  
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Följande frågor hänger ihop med forskningsfråga 1 & 2: (15 minuter) 

8) Kan du ge exempel på hur du jobbar med kommunikation om matematik i klassrummet?  

9) Finns det några hinder för att du ska lyckas lära eleverna kommunicera om 

matematik? (om ja, vilka?) 

a)  Hur tror du det fungerar för andra lärare? 

10) Hur förhåller sig läroboken till kommunikation? 

11) Vem har valt läroboken? 

12) Gör ni något eget utanför läroböckerna för att förbättra elevernas kommunikationsförmåga 

i matematik? (vad och på vilket sätt?) 

13) Hur hade det optimala sättet att jobba med att stärka elevernas kommunikationsförmåga i 

matematik varit, om du hade haft obegränsade med resurser? 

 

Totalt: 13 stycken frågor. 

 

Tack för du ställt upp!  

Be informanterna ej sprida vidare till andra informanter, låt de bilda sin egen uppfattning.  

 

 

Följdfrågor;  

 På vilket sätt? 

 Hur menar du nu? 

Kan du..(HUR) 

 Berätta mer,.............Utveckla ditt svar,................... 

 Ligger det några särskilda tankar bakom?(VARFÖR) 

 Kan ge något/ ett konret exempel?  

 Kan du förklara hur det ser ut matematikklassrummet när det händer.  


