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ABSTRACT 

The purpose of this study has been to investigate how four 3
rd

 grade pedagogues allow 

communication in the teaching of mathematics and how these pedagogues allow their 

students to use and expand their language of mathematics. It has also been an aim to 

investigate these four pedagogues’ opinions about the significance of communication and 

of the language of mathematics for students’ mathematical learning. 

 

The study is based on a sociocultural perspective of Vygotskij’s. The theory implies the 

importance of using the language and communication for students’ learning. The study 

contains a description of prewievs researchers’ perspective of the significance of 

communication and of the language of mathematics for students’ mathematical learning. 

The empirical data consist of qualitative methods in forms of interviews and observations.  

 

The results of this study show that all of the participating pedagogues believe that 

communication and the language of mathematics are important for students’ mathematical 

learning, but only three of them offered their students an opportunity to communicate in 

the teaching of mathematics. Only one of four pedagogues uses purely the language of 

mathematics, instead of a everyday mathematical language. Two of the four pedagogues 

use a combination of a language of mathematics and a everyday mathematical language, 

and one of these two succedeed to expand their students’ mathematical vocabulary. 
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

Trots att Lgr 11 (Skolverket 2011:63) säger att matematikundervisningen ska bidra till att 

elever utvecklar förmågan att föra matematiska resonemang samt samtala om och 

argumentera för matematiska beräkningar, har matematikundervisningen enligt filosofie 

hedersdoktor Gudrun Malmer (2002), i Bra matematik för alla, hittills dominerats av 

pedagogers genomgångar i helklass och elevers enskilda tysta arbete i läroböckerna 

(2002:58). En enkätundersökning gjord av Eva Pettersson (2011), i avhandlingen Studie-

situationen för elever med särskilda matematiska förmågor (2011:212 f), visar hur 

matematiklektioner vanligtvis ser ut i årskurs F-9. Enkäten besvarades av 177 lärare och 

resultatet visade att 37 procent av lektionstiden består av tyst arbete i matematikböckerna. 

18 procent går åt till lärares genomgångar med eleverna och grupparbeten består av cirka 

10 procent, vilket betyder sex minuter av en timmes matematiklektion. Utifrån Malmers 

(2002) och Pettersons (2011) studier kan man dra slutsatsen att dagens svenska matematik-

undervisning innehåller för lite kommunikation i förhållande till Lgr 11 (Skolverket 2011). 

 

Enligt Lgr 11 (Skolverket 2011:63) ska matematikundervisningen ge eleverna 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att bland annat:  

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp  

• föra och följa matematiska resonemang  

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och  

  redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser 

 

Sammanfattningsvis ska elever få möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 

matematiska begrepp, föra matematiska resonemang samt samtala om och argumentera 

för matematiska beräkningar (Skolverket 2011:63). Detta innebär att förståelse för och 

förmågan att använda det matematiska språket är en förutsättning för ett matematiskt 

lärande samt att samtal och kommunikation bör vara ett stort inslag i matematik-

undervisningen. I Skolverkets rapport Lusten att lära (2003) betonas det matematiska 

samtalets betydelse för elevers matematiska lärande. I rapporten skrivs det att matematiska 

samtal bidrar till elevers möjligheter att utveckla sitt matematiska språk, tänkande och 

förståelse (2003:44). En forskare som också framhåller vikten av matematiska samtal är 
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universitetslektor Åse Hansson (2011). Hon skriver i sin avhandling Ansvar för 

matematiklärande (2011:125) att matematikundervisningen måste erbjuda samtal för att 

elever ska få möjlighet att utveckla sina matematiska kunskaper.  

 

Mellan åren 2001 och 2003 var jag själv elev på lågstadiet. Jag minns att våra 

matematiklektioner till stor del bestod av att vi elever satt tysta och arbetade enskilt i våra 

matematikböcker. Den elev i klassen som först lyckades lösa alla uppgifter i matematik-

boken ansågs vara den mest kunniga i ämnet matematik. Detta tankesätt återfanns först och 

främst bland oss elever, men jag förmodar att vi ärvde detta tankesätt av våra pedagoger. 

Under min praktiktid har jag sett att denna anda än idag lever kvar i matematik-

undervisningen. Till stor del är pedagogen passiv genom att hon eller han sitter vid sitt 

skrivbord framme vid tavlan medan eleverna förväntas sitta tysta och arbeta enskilt i sina 

matematikböcker.  

 

Trots att både Lgr 11 och forskare tyder på att matematikundervisningen ska bidra till att 

elever får möjlighet att använda och utveckla sitt matematiska språk, samt samtala och 

kommunicera matematik, ser det troligtvis inte ut så i alla skolor. Detta problem var det 

som bidrog till intresse för fördjupning av ämnet. Hur ser matematikundervisningen ut i 

våra svenska skolor idag? Arbetar pedagoger på ett sätt som möjliggör kommunikation i 

klassrummet och arbetar de för att få eleverna att använda och utveckla sitt matematiska 

språk? Vad anser pedagogerna själva om kommunikationens och det matematiska språkets 

betydelse för elevers matematiska lärande? I denna studie ska jag försöka svara på dessa 

frågor genom att intervjua fyra pedagoger för elever i årskurs 3 samt vara med och 

observera en matematikundervisning i respektive klass.  
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Arbetets övergripande syfte är att undersöka hur studiens fyra deltagande pedagoger i 

årskurs 3 möjliggör för elever att använda och utveckla sitt matematiska språk, samt att 

undersöka hur dessa pedagoger arbetar för att eleverna ska få möjlighet att muntligt 

kommunicera matematik under matematikundervisningen. Undersökningen syftar också 

till att ta reda på vad pedagogerna själva anser om kommunikationens och det matematiska 

språkets betydelse för elevers matematiska lärande. Följande frågeställningar kommer att 

undersökas för att få klarhet i studiens syfte: 

 

 Hur möjliggör studiens deltagande pedagoger att eleverna får kommunicera 

matematik samt använda och utveckla sitt matematiska språk i matematik-

undervisningen? 

 

 Vad anser studiens deltagande pedagoger om kommunikationens och det 

matematiska språkets betydelse för elevers matematiska lärande?  
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3 CENTRALA BEGREPP OCH TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt kommer Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärandet redogöras. 

Perspektivet kommer att agera som utgångspunkt i denna studie. Inledningsvis kommer 

begreppen kommunikation och matematiskt språk redogöras då dessa är de grundläggande 

begreppen i denna studie.  

 

3.1.1 KOMMUNIKATION 

Kommunikation innebär, enligt Nationalencyklopedins (2012) definition, en överföring av 

information mellan människor (samt mellan djur och apparater). Mikael Jensen (2012:13), 

filosofie doktor i utbildningsvetenskap, menar att kommunikation förekommer när man vill 

förmedla något; det kan handla om att förmedla en viss känsla, kunskap eller fakta. Jensen 

(2012:13) påstår även att all kommunikation utspelar sig i en social och kulturell miljö, 

vilket påverkar hur kommunikationen går till. Därav kan kommunikation se ut på olika sätt 

beroende på var den tar plats och vilka aktörer kommunikationen utspelar sig mellan. En 

typisk kommunikation i klassrumsmiljö innebär att en person (vanligtvis pedagogen) talar, 

medan resten lyssnar, menar Jensen (2012:15).  

 

3.1.2 MATEMATISKT SPRÅK 

Håkan Lennerstad (2008:43), docent i tillämpad matematik, skriver att matematik består av 

ett specialspråk som vi enkelt känner igen av dess speciella alfabete som bland annat består 

av tio siffror, bokstäver och specialtecken som exempelvis likhetstecknet.  

 

I rapporten Lusten att lära (2003:10) skrivs det att ett kunnande av matematik behövs 

bland annat för att kunna förstå information och för att lösa vardagsproblem. Pedagogie 

doktor Camilla Björklund menar, i hennes avhandling Hållpunkter för lärande (2007:2), 

att vi människor idag är beroende av matematik. Vi måste kunna förstå och använda 

matematik i vardagliga situationer. Här nedan kommer ett utdrag ur hennes bok där hon 

tydliggör att matematik är ett vanligt inslag i vår vardag:  

 

En vanlig vardag kan se ut så att läraren stiger upp klockan sju och kokar frukostägget i tre 

minuter. Hon väljer mellan en tesked och en matsked men bestämmer att teskeden är 
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tillräckligt liten för att få upp det löskokta innehållet ur ägget. För säkerhets skull kontrolleras 

att bäst före-datumet inte gått ut på mjölken till kaffet och läraren bläddrar sedan i 

dagstidningen fram till sidan tre med sportnyheterna där hon nöjd konstaterar att 

favoritfotbollslaget vann sin hemmamatch med 3-2. Efter en titt på klockan, vars långa visare 

pekar på sexan och korta visare mitt emellan sju och åtta, tas en snabb titt på termometern 

utanför köksfönstret. Läraren bedömer att fem minusgrader kräver mössa och vantar, höger 

vante på höger hand och vänster vante på vänster hand, alla fingrar i rätt finger på vanten. 

Därefter rusar läraren till hissen och trycker på knappen med symbolen 1, för att komma ner 

till bottenvåningen, hon går ut på gatan, ser att en buss närmar sig, bestämmer sig för att 

springa och hinner samtidigt med bussen fram till hållplatsen där hon kliver på buss nummer 

82 som tar henne till arbetsplatsen (Björklund 2007:2).  

 

Björklund (2007) visar här att matematik förekommer som en naturlig företeelse i vår 

vardag. Madeleine Löwing, filosofie doktor i matematikämnets didaktik, & Kilborn 

Wiggo, före detta universitetslektor, (2008) menar dock, i sin bok Språk, kultur och 

matematikundervisning (2008:28 f), att det matematiska språket som förekommer i 

vardagen skiljer sig från det matematiska språket som vi använder i undervisningen. I 

vardagsspråket använder man exempelvis ord som fyrkant, medan man i det matematiska 

språket säger kvadrat. Däremot menar Eva Riesbeck (2008:61), i sin avhandling På tal om 

matematik, att både ett vardagligt och matematiskt språk förekommer i 

matematikundervisningen. Ord som öka och lägga till ses som vardagliga ord medan 

addera och addition ses som matematiska ord.  

 

I denna studie syftar matematiska begrepp och ett matematiskt språk på ord som addition, 

subtraktion, multiplikation, kvadrat, triangel, medan ord såsom plus, minus, gånger, 

fyrkant och trekant syftar till vardagliga begrepp och ett vardagligt språk. 

 

3.2 VYGOTSKIJS SOCIOKULTURELLA PERSPEKTIV  

Roger Säljö, forskare och pedagog, skriver om Vygotskijs sociokulturella perspektiv på 

lärande i sin bok Lärande i praktiken (2010) samt i antologin Boken om pedagogerna 

(2011). Denna teori har valts som utgångspunkt i studien då den styrker idén om att 

kommunikation och språk bidrar till elevers lärande och utveckling.  
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Lev Vygotskij (1896-1934), grundare till det sociokulturella perspektivet på lärande, 

föddes i Vitryssland och växte upp i staden Gomel (Säljö 2011:153). Under hans 

levnadstid skrev han ett stort antal böcker och artiklar (Arfwedson 1992:34). Hans sista 

och kanske mest betydelsefulla verk, Tänkande och språk (Vygotskij 2001), skrev han 

samma år som han dog, vid 38årsålder, i tuberkulos (Säljö 2011:153).  

 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv på lärande, lär sig människor nya saker och utvecklas 

genom att använda språket och delta i kommunikativa samspel med andra (Säljö 2010:67, 

105). Man ser dessutom människan som en redskapsanvändande varelse (Säljö 2011:162 

f). Människan använder sig alltså av olika redskap för att klara av vardagen. Säljö 

(2011:163) menar att vi använder inköpslistan som ett redskap för att minnas och 

hammaren som ett redskap som tillför styrka i armen. Det finns två typer av redskap som 

Säljö (2011:163) tar upp; fysiska och psykologiska. De fysiska är föremål som bland annat 

papper, bilar och mätinstrument. De psykologiska redskapen är däremot till för att hjälpa 

oss att kommunicera och tänka. Exempel på dessa redskap är alfabetet och siffersystemet. 

Vygotskij menade att språket, skapat utifrån ett alfabete, är det viktigaste redskapet för att 

kunna tänka och kommunicera (Säljö 2011:163). Han menade att språket därför har en 

avgörande roll för människans lärande och utveckling, eftersom att det är just genom 

tänkande och kommunikation vi lär oss och utvecklas (Säljö 2011:156). 

Sammanfattningsvis har vi alltså ett språk för att tänka och kommunicera, och genom att 

tänka och kommunicera kan vi på så sätt utvecklas och lära oss nya saker.  
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4 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt följer en redogörelse för tidigare forskning kring kommunikationens och 

det matematiska språkets betydelse för elevers matematiska lärande.  

 

4.1 MADELEINE LÖWING 

Madeleine Löwing (2004) har i sin avhandling Matematikundervisningens konkreta 

gestaltning som syfte att undersöka hur pedagoger kommunicerar med sina elever för att 

stödja deras lärande i matematik. Löwing (2004:112) menar att pedagoger i matematik-

undervisningen måste använda sig av ett språk som är matematiskt korrekt, men samtidigt 

ta hänsyn till att eleverna faktiskt också ska förstå det hon eller han säger. För att 

kommunikationen mellan pedagog och elever ska bli så bra som möjligt, menar Löwing 

(2004:133), att pedagogen måste ta hänsyn till elevernas förförståelse samt deras 

abstraktionsförmåga. Hon förklarar vidare att pedagoger har en svår uppgift i att bygga en 

bro mellan elevernas vardagliga språk och det matematiska språket. Löwing (2004:251) 

påstår att det är pedagogens sätt att leda kommunikationen i undervisningen som antingen 

möjliggör eller begränsar möjligheterna att föra djupare samtal i undervisningen. Löwing 

(2004:116) menar dessutom att språket i matematikundervisningen måste vara klart och 

tydligt. Hon anser att man som pedagog bör använda matematiska begrepp såsom kvadrat 

och cirkel redan i början av elevers matematiska lärande, istället för fyrkant och ”runda 

grejer” (2004:116), för att undvika missuppfattningar längre fram i elevers lärande.  

 

4.2 ÅSE HANSSON 

I sin avhandling Ansvar för matematiklärande är universitetslektor Åse Hanssons (2011) 

syfte att undersöka matematikundervisningens betydelse för elevers möjligheter att 

utveckla sina matematikkunskaper (2011:99). Hon utgår i sin avhandling från ett 

Vygotskijperspektiv på lärande och menar att när elever får möjlighet att utveckla sina 

matematiska kunskaper får de dessutom möjlighet att samtidigt utveckla sitt språk. Hon 

menar att på grund av detta måste matematikundervisningen därför erbjuda samtal och 

kommunikation för att elever ska få möjlighet att utveckla både sina matematiska och 

språkliga kunskaper (2011:125). Hansson (2011:38) påstår att pedagoger har ett ansvar i att 
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stödja elevers matematiska utveckling genom att erbjuda elever möjlighet att få lösa 

matematiska problem.  

 

4.3 EVA RIESBECK 

Universitetslektor Eva Riesbeck (2008), vars studie På tal om matematik handlar om 

kommunikation i klassrummet med fokus på matematikundervisningen, skriver att samtal i 

undervisningen bidrar till elevers lärande (2008:9). Hon menar att det är tack vare samtalen 

som gör det möjligt för eleverna att gå från det konkreta till det abstrakta. Riesbeck 

(2008:48) menar att det svenska klassrummet präglas av kommunikation i form av att 

pedagogen talar till eleverna som om de vore en enskild individ utan att se till elevers 

olikheter och förkunskaper. I sin studie kommer hon fram till att de matematiska samtalen i 

klassrummet till större del består av ett vardagligt språk, men att pedagogerna emellan åt 

använder matematiska begrepp i undervisningen. Riesbeck (2008:49) menar att när 

pedagoger använder både ett vardagligt och ett matematiskt språk ger detta dubbla budskap 

till eleverna. Eleverna kan bli förvirrade över vilket språk som bör användas vilket kan 

leda till att eleverna utvecklar brister i sina förklaringar kring matematiska uträkningar.  
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5 LITTERATURGENOMGÅNG 

I detta avsnitt av studien kommer flera författares perspektiv på kommunikationens och det 

matematiska språkets betydelse för elevers matematiska lärande att presenteras. 

Litteraturgenomgången kommer att fungera som ett komplement till ovanstående avsnitt 

Tidigare forskning. 

 

5.1 DET MATEMATISKA SPRÅKET  

Conny Stendrup (2001:128), filosofie kandidat och mellanstadielärare, refererar i sin bok 

Undervisning och tanke (2001:128), till Searles (1997) som menar att många matematiska 

begrepp är språkberoende. Till dessa begrepp tillhör exempelvis procent och bråk. Searles 

(1997) menar att språkberoende begrepp inte finns som något konkret i verkligheten, utan 

de finns enbart som något abstrakt i vårt språk och i våra hjärnor, vilket kan leda till att 

elever får problem med att förstå dessa. Stendrup (2001:77) påstår att många elever tvingas 

lära sig (med Stendrups ord) ”matematiska” utantill, utan att riktigt förstå innebörden av 

matematiska begrepp.  

 

Malmer (2002:49) lyfter upp betydelsen av pedagogers tydlighet i matematik-

undervisningen. Hon påstår att det är viktigt att man som pedagog främst använder 

korrekta matematiska begrepp och termer i sin undervisning; att man använder addition 

och subtraktion istället för plus och minus. På så sätt får eleverna möjlighet att ständigt 

höra de matematiska begreppen som i sin tur förhoppningsvis bidrar till att de själva börjar 

använda dessa. Malmer (2002:47) menar att med hjälp av det matematiska språket kan 

elever få möjlighet att visa sina matematiska kunskaper. Pedagoger måste därför skapa 

situationer där matematiska ord behövs användas och där eleverna får möjlighet att 

utveckla sitt matematiska språk. Laborativt arbete är en sådan lärande-situation där det 

matematiska språket får komma till användning, menar Malmer (2002:50).  

 

Lennerstad (2008:59) menar att det finns tre typer av matematisk kunskap. Ett konkret, ett 

abstrakt idémässigt och ett abstrakt formelmässigt. Om man talar om bråk består den 

konkreta kunskapen exempelvis av pizza- eller tårtbitar, den abstrakta idémässiga av 
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begrepp såsom bråk och nämnare, medan den abstrakta formelmässiga exempelvis består 

av ¼ eller %. Lennerstad (2008:59) menar att pedagoger ofta arbetar konkret innan de går 

över till det abstrakta. De använder sig exempelvis av pizza- eller tårtbitar för att förklara 

bråk, för att sedan gå över till mer abstrakta exempel om bråk. I antologin Matematiska 

språk (2008) påstår Löwing (2008:94) att idén med att konkretisera matematiska begrepp 

är att öka kommunikationen och därmed även inlärningen. Hon menar dock att det finns en 

problematik med att pedagoger konkretiserar matematiska begrepp. Hon tar upp ett 

exempel om negativa tal, där många pedagoger konkretiserar detta med hjälp av 

termometern eftersom att det är en av få saker som skildrar negativa tal i verkligheten. 

Löwing (2008:94) menar att detta kan leda till en felaktig uppfattning hos elever som tror 

att negativa tal enbart kommer i form av temperatur. Samma sak gäller konkretisering av 

bråk. Pedagoger bör förklara och konkretisera bråk för eleverna på andra sätt än enbart 

med hjälp av pizza- och tårtbitar. Eleverna måste få kunskap om att bråk förekommer i fler 

former än enbart mat och cirklar. 

 

5.2 KOMMUNIKATION I UNDERVISNINGEN 

Jensen (2012:15) påstår att en typisk kommunikation i klassrummet innebär att en person, 

som vanligtvis är pedagogen, talar medan resten lyssnar. Löwing & Kilborn (2008:28 f) 

skriver att den vanligaste varianten av kommunikation i undervisningen är en ”fråga-svar-

reaktion”-kommunikation, där pedagogen ställer en fråga till eleverna, en elev svarar och 

pedagogen ger reaktion på svaret. Den vanligaste reaktionen är troligtvis i form av ett 

enkelt ja, skriver Jensen (2012:84). Löwing & Kilborn (2008:28 f) menar att denna typ av 

kommunikation dessvärre inte leder till någon djupare diskussion i undervisningen, vilket i 

sin tur förhindrar elevers utvecklande av ett matematiskt språk.  

 

Jensen (2012:173) påstår att det gynnar elevers lärande när pedagoger ställer frågor till 

dem i undervisningen, men han menar att det inte får vara vilken typ av frågor som helst. 

Frågor i undervisningen bör vara av hög kognitiv nivå där eleverna får möjlighet att 

reflektera, vilket i sin tur bidrar till större matematisk kunskap och ett ökat lärande 

(2012:173). Gerd Arfwedson (1992) menar, i sin bok Hur och när lär sig elever? 

(1992:81), att slutna frågor i undervisningen, som endast kan besvaras med korta svar eller 
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med ja eller nej, fungerar (med Arfwedsons ord) som ”stoppbollar” för elevers lärande. 

Både Arfwedson (1992:81) och Jensen (2012:173) anser att pedagoger som ställer frågor 

av hög kognitiv nivå där elever förväntas att tänka till, måste ge eleverna betänketid till att 

svara. På så sätt får elever chans att tänka färdigt. De menar att elever ofta bara får ett par 

sekunder på sig att tänka innan de måste svara. I situationer där elever förväntas att tänka 

till måste man som pedagog tillåta eleven att få tänka klart istället för att avbryta med att 

själv svara på frågan, alternativt be någon annan i klassen svara (Arfwedson 1992:81; 

Jensen 2012:173).  

 

Eriksson (1996:46) hävdar att när man som pedagog ställer frågor till eleverna och ber dem 

förklara hur de tänker kring matematiska operationer, skapar man förutsättningar för 

utvecklande matematiska samtal som i sin tur bidrar till lärande. Nedan presenteras ett par 

exempel på frågor som man kan ställa till eleverna. Dessa avser att bidra till diskussion i 

klassrummet (Eriksson 1996:46): 

 

 Försök att förklara varför du tror så? 

 Hur kom du fram till den slutsatsen? 

 Har någon annan samma svar, men ett annat sätt att förklara? 

 

Eva Pettersons (2011:212 f) enkätundersökning som presenterades i inledningen visar att 

matematikundervisningen till större del består av pedagogers genomgångar i helklass och 

tyst räkning i matematikböckerna. Jensen (2012:132) menar att anledningen till att det ser 

ut på detta sätt är att katederundervisning spar tid. Men Jensen menar vidare att 

katederundervisningen medför att eleverna blir passiva lyssnare, vilket inte bidrar till ett 

optimalt lärande. Undervisningen måste således ge utrymme för matematiska samtal.  

 

I Skolverkets rapport Lusten att lära (2003:44) påstås det att en god språkbehärskning är 

en nödvändig förutsättning för elevers matematiska lärande. I rapporten framhålls även det 

matematiska samtalets betydelse för elevers lärande. Genom matematiska samtal i 

undervisningen utvecklar elever sitt matematiska språk, tänkande och förståelse. 

Undervisningen måste således ge eleverna möjlighet att få förklara hur de tänker och hur 
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de löser matematiska uppgifter. I Matematik – ett kommunikationsämne (1996) skriver 

Karl-Henrik Eriksson (1996:45) att elever som får tänka högt tillsammans med andra blir 

desto mer medvetna om sina matematiska färdigheter och begränsningar, än om de bara 

hade löst en uppgift enskilt och skriftligt. Han menar vidare att när elever får chans att 

förklara sina matematiska tankar muntligt, för en pedagog eller en annan elev, är det mer 

sannolikt att de lägger märke till sina felaktiga uträkningar.  
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6 METOD  

I avsnittet nedan följer en redogörelse för de metodval som gjorts i studien samt hur 

studiens olika delar är genomförda. Dessutom tas studiens validitet och reliabilitet samt 

etiska aspekter upp. 

 

6.1 KVALITATIV FORSKNINGSMETOD 

När man genomför en studie måste man använda sig av någon slags forskningsmetod 

(Larsen 2008:17). Den valda metoden används sedan som ett redskap för att få svar på 

frågor inom det valda undersökningsområdet. För att svara på studiens frågeställningar har 

en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer och icke-deltagande observationer 

använts. En kvalitativ intervju ger information om informantens tankar, känslor och 

erfarenheter (Dalen 2008:9). En kvalitativ intervju kännetecknas av att forskaren ställer 

frågor till informanten som sedan själv formulerar egna svar på, till skillnad från en 

kvantitativ intervju där svaren till frågorna redan är formulerade i förhand av forskaren på 

exempelvis ett papper där informanten ämnar kryssa i sina svar (Larsen 2008:83). De 

kvalitativa intervjuerna var dessutom strukturerade. I en strukturerad intervju ställer man 

samma frågor till samtliga informanter. På så sätt blir det lättare att jämföra informanternas 

svar i sin bearbetning av data (Larsen 2008:84). I en icke-deltagande observation innebär 

det att forskaren ska hålla sig i bakgrunden och enbart åskåda det som observeras (Larsen 

2008:90).  

 

Anledningen till att både intervjuer och observationer genomförts var för att i intervjuerna 

få ta del av pedagogernas egna åsikter om hur de ser på kommunikationens och det 

matematiska språkets betydelse för det matematiska lärandet, och för att i observationerna 

se om det informanterna sa stämde överens med hur och vad de gjorde i undervisningen. 

Pripp & Öhlander (2011:114) skriver att en kombination av observationer och intervjuer 

som metod kan ge forskaren information om både vad människor gör och hur de själva 

beskriver det de gör. Jag valde först att genomföra observationen och därefter intervjun, för 

att undvika att informanten skulle påverkas av intervjufrågorna och därefter anpassa sin 

undervisning. 
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6.2 URVAL 

Studiens urval består av fyra pedagoger i årskurs 3 i fyra olika skolor. Anledningen till att 

jag valde att genomföra intervjuerna och observationerna på flera olika skolor var för att få 

en bredare översikt. Samtliga skolor ligger i Stockholmsområdet och de blev slumpmässigt 

valda. Jag har inte tagit hänsyn till om skolorna var kommunala eller fristående skolor, inte 

heller om de var små eller stora skolor. Det enda kravet var att de skulle ha årskurserna F-3 

samt att samtliga pedagoger som skulle studeras skulle vara behöriga pedagoger för årskurs 

3. Nedan kommer en kort presentation av informanterna som deltog i studien. Samtliga 

pedagoger presenteras med fiktiva namn. 

 

Emilia har en lärarutbildning för årskurs 1-7. Hennes ämnesinriktningar är matematik, 

naturvetenskap och idrott. Tidigare har hon arbetat som matematiklärare för elever i 

årskurs 2 samt som idrottslärare för årskurserna 1-3, detta på en annan skola. Idag är hon 

klassansvarig för en årskurs 3:a som hon haft sedan i slutet av augusti i år.  

 

Jenny är utbildad lågstadielärare med en specialinriktning som år 1987 hette samordnad 

utbildning. Hon har arbetat som pedagog på samma skola sedan år 1988 i årskurserna 1-3. 

Idag är hon klassansvarig för en årskurs 3:a som hon haft sedan år 2010.  

 

Sara är i grunden idrottslärare, men har på senare år läst matematikdidaktik och är numer 

behörig matematiklärare för årskurs 3-9. Hon är klasslärare för en årskurs 4:a, men har 

matematikundervisning i en årskurs 3:a. 

 

Helen har en lärarutbildning för årskurs 1-7. Hennes ämnesinriktningar är samhälls-

kunskap, svenska och engelska. Tidigare har hon arbetat i årskurserna F-5. Idag är hon 

klassansvarig för en klass i årskurs 3 som hon haft sedan de började årskurs 1.  

 

6.3 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Validitet handlar om relevans. Det innebär alltså att man samlar in data som är relevant för 

att svara på studiens frågeställningar (Larsen 2008:26, 80). Insamlad data kan vara av hög 

eller låg validitet. För att få hög validitet bör forskaren exempelvis ha förberett intervjuerna 
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med rätta och relevanta frågor för att kunna svara på studiens frågeställningar, samt ställa 

sådana frågor som ger informanten möjlighet att ge innehållsrika och tydliga svar (Larsen 

2008:26, Dalen 2008:118). Larsen (2008:81) menar att kvalitativa intervjuer, till skillnad 

från kvantitativa, ger informanten chans att ta upp det som han eller hon själv anser vara 

viktigt, vilket bidrar till hög validitet. Eftersom att jag använt mig av öppna frågor som 

givit mig fylliga svar att analysera anser jag att validiteten av materialet är av hög nivå.  

 

Reliabiliteten kan, såsom validitet, vara hög eller låg. Hög reliabilitet innebär att andra 

forskare ska kunna göra samma studie och få samma resultat (Larsen 2008:42). 

Intervjufrågorna måste således vara precisa och syfta på det som studien vill ta reda på. 

Larsen (2008:81) menar att det är svårt att säkerställa hög reliabilitet när man gör 

kvalitativa intervjuer eller observationer. Hon menar att alla forskare inte nödvändigtvis ser 

samma saker eller uppfattar saker på samma sätt. Alla människor gör alltså olika tolkningar 

(2008:81). Eftersom att jag inte skickade mina frågor i förväg till informanterna fick de 

ingen möjlighet att förbereda några svar till mina frågor, utan deras svar var därför 

spontana. Samtliga intervjuer och observationer har ljudinspelats på en mp3-spelare, vilket 

har underlättat bearbetningen av data. Båda dessa faktorer anser jag bidra till hög 

reliabilitet. Eftersom att observationerna endast genomförts en gång i respektive klass kan 

resultatet inte representera hela verkligheten, men tack vare att både intervjuer och 

observationer genomförts kan de i samverkan med varandra komplettera varandra med 

information.  

 

6.4 ETISKA ASPEKTER  

Det finns särskilda etiska aspekter som man bör ha i åtanke när man utför studier (Stukát 

2005:130). Dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Samtliga deltagare i studien har blivit informerade om bland annat 

studiens ämne och syfte (informationskravet), att resultatet av intervjuerna och 

observationerna endast kommer att användas i min studie (nyttjandekravet), och att de 

kommer att behandlas anonymt i arbetet (konfidentialitetskravet); informanterna kommer 

därför namnges med fiktiva namn. Dessutom har samtliga deltagare samtyckt till att vara 

med i studien (samtyckeskravet). 
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6.5 GENOMFÖRANDE 

Syftet med intervjuerna var att få möjlighet att ta del av pedagogernas åsikter om 

kommunikationens och det matematiska språkets betydelse för elevernas matematiska 

lärande. Syftet med observationerna var att undersöka hur pedagogerna möjliggjorde för 

eleverna att använda och utveckla sitt matematiska språk, samt hur kommunikationen i 

klassrummet möjliggjordes. Jag kontaktade slumpmässigt cirka 15 skolor i Stockholm och 

informerade de om att jag skriver ett examensarbete om kommunikation och det 

matematiska språket, och skulle behöva en frivillig pedagog i årskurs 3 att ställa upp på en 

intervju och en observation av en matematikundervisning. Av de cirka 15 kontaktade 

skolorna svarade fyra stycken ja.   

 

Jag observerade fyra pedagogers matematikundervisning i fyra olika klasser på fyra olika 

skolor. Lektionerna var cirka 50-100 minuter långa var. Jag satte mig längst bak i 

klassrummet för att undvika att eleverna skulle bli alltför distraherade av min närvaro. 

Intervjuerna hade förberetts med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1). Samtliga 

intervjuer inleddes med enkla bakgrundsfrågor om bland annat utbildning och hur länge de 

arbetat som pedagoger. Därefter följde jag upp med frågor om bland annat undervisning, 

kommunikation, det matematiska språket och elevers matematiska lärande. Samtliga frågor 

var så kallade öppna frågor där informanterna fick möjlighet ta upp det som de tyckte var 

viktigast. Trots att jag hade informerat informanterna om studiens ämne och syfte, ville jag 

inte ställa alltför ledande frågor om kommunikation och det matematiska språket. 

Anledningen var för att jag ville undvika att informanterna skulle påverkas av situationen 

och istället svara så som de trodde att jag ville att de skulle svara. Därför valde jag även att 

ställa några allmänna frågor om bland annat planeringen av undervisning och vad elevers 

matematiska svårigheter kan bero på. Dessa svar kommer dock inte att användas i studien. 

Varje intervju var sammanlagt cirka 30 minuter lång. För att dokumentera samtliga 

intervjuer och observationer har anteckningar förts, men även ljudupptagning med hjälp av 

en mp3-spelare har använts. Efter samtliga besök på skolorna har jag lyssnat igenom alla 

inspelningar och renskrivit materialet på datorn för att få tydlighet i det inspelade 

materialet. 
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7 RESULTAT  

I följande avsnitt presenteras resultatet av studiens intervjuer och observationer. Det 

sammanställda resultatet redovisas under olika rubriker i form av pedagogernas fiktiva 

namn. 

 

7.1 EMILIA 

Emilias matematiklektion behandlade räknesättet multiplikation där fokus låg på fyrans 

multiplikationstabell. Lektionen inleddes med en genomgång i helklass där Emilia tog 

upp enkla matematiska operationer som eleverna skulle lösa. Efter genomgången fick 

eleverna sitta och arbeta enskilt i sina matematikböcker. Sammantaget var lektionen 60 

minuter lång, där cirka 15 minuter gick till genomgång i helklass och cirka 45 minuter 

till elevernas enskilda tysta arbete i matematikböckerna.  

 

I Emilias matematikundervisning syntes det tydligt att hon använde sig av både ett 

matematiskt och ett vardagligt språk. Hon började lektionen med en genomgång i 

multiplikation i helklass där hon ställde frågan: 

 

– Vad betyder multiplikation? 

– Gånger, svarade en elev. 

– Bra. Multiplikation betyder gånger, sa Emilia. 

 

Emilia fortsatte genomgången där hon tillsammans med eleverna gick igenom fyrans 

multiplikationstabell på tavlan. Hon bad eleverna räkna ut vad ett gånger fyra är, två 

gånger fyra är, och så vidare. I genomgången ritade Emilia dessutom bland annat två 

vaser med fyra blommor i respektive vas på tavlan, samt tre tärningar med fyra prickar 

på respektive tärning på tavlan, och frågade eleverna hur man kan skriva detta med 

symboler, och eleverna gav förslag. Avslutningsvis rundade hon av genomgången genom 

att fråga eleverna: 

 

– Vad är det man egentligen gör när man multiplicerar? Varför gör vi det?  

– Så att man inte behöver skriva plus plus plus plus, svarade en elev. 

– Precis, så att man inte behöver skriva alla; fyra plus fyra plus fyra plus fyra plus fyra. 
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I intervjun berättade Emilia för mig att hon tycker att eleverna behöver få höra 

matematiska begrepp då och då, men att det inte är lika viktigt att de själva använder de. 

Hon förklarade vidare att hon själv använder sig av både matematiska och vardagliga 

begrepp i undervisningen. Jag frågade Emilia om hur hon tror att elever lär sig matematik 

bäst och hon förklarade att hon tror att de lär sig bäst när de får möjlighet att prata 

matematik. Sedan tillade hon att hon även tror att de lär sig matematik när de får göra 

något praktiskt i form av exempelvis laborationer. Emilia förklarade att på grund av brist 

på tid finns det tyvärr inte möjlighet att genomföra laborationer så ofta som hon skulle 

vilja. Hon tycker att det tar tid att plocka fram material och dessutom tycker hon att det 

behövs två pedagoger när man arbetar med laborationer i undervisningen. Emilia tycker 

att det är viktigt att eleverna får möjlighet att samtala under matematikundervisningen, 

men att det tyvärr bidrar till att blir ”surrigt” i klassrummet och att många elever då får 

svårt att koncentrera sig på det de ska göra. Efter genomgången i helklass fortsatte 

lektionspasset med elevernas enskilda tysta arbete i matematik-böckerna.  

 

7.2 JENNY 

Jenny höll i en matematiklektion där eleverna skulle få öva på att ge och ta muntliga 

instruktioner. Hon inledde lektionen med en genomgång där hon förklarade hur övningen 

skulle gå till. Efter genomgången fick eleverna två och två genomföra övningen i att ge 

och ta muntliga instruktioner. När eleverna genomförde övningen gick Jenny runt och 

observerade eleverna. Matematiklektionen var 50 minuter lång, där cirka 15 minuter gick 

åt till genomgång i helklass och 35 minuter till övningen. 

 

Under den inledande genomgången gick Jenny igenom hur övningen skulle gå till. 

Eleverna skulle arbeta i par där de skulle sitta på varsin sida av en skärm. Övningen 

skulle gå till så att den ena eleven skulle bygga en konstruktion med hjälp av legobitar i 

olika storlekar och färger. Genom hela bygget skulle eleven förklara det han eller hon 

gjorde, så att den andre eleven bakom skärmen skulle kunna bygga en exakt likadan 

konstruktion. Jenny demonstrerade övningen genom att bygga en konstruktion av 

legobitarna och bad eleverna om förslag på hur de skulle förklara och leda en annan elev 

i bygget. Eleverna märkte att det inte var så lätt som de trodde. De sa exempelvis ”ta den 
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röda legobiten och sätt fast den på den gula”, men de förklarade inte vilken av de röda 

eller gula legobitarna som skulle användas, och inte heller hur den röda legobiten skulle 

sitta fast på den gula. Jenny förklarade för eleverna att de måste ge tydliga instruktioner 

när de genomför övningen. Nedan presenteras en situation där Jenny byggde en 

konstruktion som eleverna skulle förklara: 

 

Elev: Eh, och sen så ska det va… (sex sekunders tystnad) .. sen ska det va en med.. eh.. sex prickar 

som sitter ihop som ett hörn.. på den gula. 

Jenny: Mmm. 

Elev: Och sen är det färdigt.  

Jenny: Färdigt?  

Elev: Jag sa aldrig att den skulle vara bredvid, jag sa att den skulle vara på. 

Jenny: Ja, nu ser vi här, det är ganska svårt att beskriva. Det gäller att beskriva om bitarna ska vara 

längst med varandra eller om det är något som ska sticka ut. 

Elev: Man kan säga på tvären och bredden! 

Jenny: Ja, eller längst med varandra. 

 

När Jenny gick runt i klassrummet stannade hon vid varje par och lyssnade. Hon lade 

märke till att vissa elever inte lyckades bygga likadana konstruktioner och antog att det 

fanns brister i kommunikationen, som hon förklarade för mig senare i intervjun. Hon 

ställde därför frågor till eleverna och bad de förklara hur de hade genomfört övningen 

och vad som hade gått snett. När eleverna fick möjlighet att förklara för Jenny hur de 

hade gått till väga insåg de att de någonstans på vägen hade stött på problem med 

kommunikationen. Eleverna kunde inte enas om det var så att ena eleven hade gett 

otydliga instruktioner eller om den andra eleven hade missuppfattat instruktionerna, 

däremot enades de om att försöka igen och denna gång lyckades de bygga likadana 

konstruktioner.  

 

I intervjun med Jenny berättade hon att eleverna nästan alltid får jobba med 

problemlösning i matematikundervisningen. Hon tycker att det är viktigt att eleverna får 

möjlighet att prata matematik och förklara för varandra hur de tänker. Hon anser att när 

man får möjlighet att förklara sina tankar för andra så lär man sig samtidigt själv. Jenny 

lägger inte någon större vikt vid elevernas enskilda tysta arbete i matematikböckerna. De 
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gånger eleverna räknar i sina matematikböcker sitter de alltid två och två och gör 

varannan uppgift medan de förklarar för den andre eleven hur de tänker. Hon förklarade 

dock att detta tar tid, men att hon anser att detta arbetssätt gynnar elevers lärande i högre 

grad än om de hade suttit och arbetat enskilt i sina matematikböcker.  

 

Angående det matematiska språket sa Jenny att både hon och eleverna alltid använder 

korrekta matematiska begrepp, såsom addition och multiplikation, i undervisningen. 

Dock var det inget som jag kunde observera då dessa begrepp inte nämndes i 

undervisningen, varken i vardaglig eller matematisk form.  

 

7.3 SARA 

Saras lektionspass inleddes med elevernas enskilda och tysta arbete i 

matematikböckerna. Därefter hade hon en genomgång i helklass där eleverna fick 

möjlighet att träna på huvudräkning. Lektionens sista övning gick till så att eleverna 

delades in i grupper om fyra där de skulle lösa en uppgift tillsammans. 

Matematiklektionen pågick i en timme och 20 minuter. Elevernas enskilda tysta arbete i 

matematikböckerna tog cirka 30 minuter, övningen i huvudräkning tog sammanlagt cirka 

15 minuter, och den sista gruppövningen tog cirka 35 minuter att genomföra.  

 

När eleverna satt och arbetade i sina matematikböcker gick Sara runt och hjälpte de 

elever som behövde hjälp. Hon stannade vid ett bord där två elever satt och arbetade med 

division. Sara bad den ena eleven att förklara hur hon hade tänkt när hon hade kommit 

fram till att 25 dividerat med 5 är lika med 4. 

 

– Först tog jag 25 och så tänkte jag… Oj, det blir 5! förklarade eleven.  

 

När denna elev fick möjlighet att förklara sin uträkning muntligt insåg hon att hon hade 

räknat fel. Sara satt kvar med denna elev som fick räkna ut ett visst antal matematiska 

operationer med räknesättet division för att Sara skulle få möjlighet att se hur hon gjorde. 

Sara lade märke till att eleven hade svårigheter med att räkna med division och plockade 

då fram små klossar som eleven fick använda som hjälpmedel vid sina uträkningar. När 
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eleven skulle räkna ut vad 48 dividerat med 4 är fick eleven plocka fram 48 klossar och 

dela in de i fyra grupper. 

 

När Sara gick runt och hjälpte eleverna var hon noga med att eleverna skulle förklara 

med egna ord, samt rita och visa hur de hade kommit fram till sina svar. Hon var även 

noga med att använda de matematiska begreppen såsom addition, multiplikation och 

division i sina förklaringar för eleverna. I intervjun berättade Sara att hon anser att det är 

viktigt att hon som pedagog använder sig av ett matematiskt språk i undervisningen. Hon 

menade att ju tidigare man använder det matematiska språket desto bättre. Hon vill även 

att eleverna ska använda sig av det matematiska språket så mycket som möjligt, men det 

är inget som hon kräver av dem.  

 

Efter elevernas enskilda tysta arbete i matematikböckerna hade Sara en genomgång där 

hon bad eleverna räkna ut matematiska operationer såsom ”fem multiplicerat med fem” 

och ”14 adderat med 14”. Eleverna skulle räkna ut dessa med hjälp av huvudräkning och 

hon bad tre elever svara på respektive fråga för att eleverna skulle lära sig att man kan 

räkna på flera olika sätt. I intervjun förklarade Sara för mig att eleverna många gånger 

tror att de tänker fel om de inte tänker på samma sätt som de andra i klassen gör, därför 

vill hon att flera elever ska få möjlighet att förklara hur de tänker kring matematiska 

uträkningar. 

 

I den sista övningen i Saras undervisning delade hon in eleverna i grupper om fyra. Varje 

grupp fick fyra kort med en text på. På varje kort stod det information samt en fråga som 

gruppen skulle svara på. På korten stod det: 

 

 Apelsinerna väger 1 kg mer än bananerna. 

 Bananerna väger 2 kg mindre än äpplena. 

 Äpplena väger 4 kg. 

 Päronen väger lika mycket som apelsinerna.  
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Frågan på korten löd: ”Hur mycket väger alla frukter tillsammans?”. För att komma fram 

till ett svar skulle eleverna i smågrupper gemensamt föra en diskussion. Eleverna 

använde sig framför allt av ett vardagligt språk, där de skulle (med elevernas ord) ”plussa 

ihop” frukternas vikt med varandra. Det som möjligen kunde kategoriseras som 

”matematiska” var när eleverna använde sig av enhetsmått som kilogram. Nedan 

presenteras en konversation mellan tre elever när de lyckats lösa uppgiften: 

 

Elev 1: 4 plus 2 plus 3 plus 3 blir…12! 

Elev 2: Ja! Skriv att det blir 12 gram. 

Elev 3: Okej. 

Elev 1: Nej! Det ska vara kilo. Annars hade de vägt pyttelite. 

Elev 3: *skratt* 12 gram är typ som en smula. 

Elev 2: *skratt* Oj.  

 

Sara förklarade i intervjun att hon tror att eleverna lär sig bäst av en varierad 

undervisning såsom huvudräkning, enskilt, tyst arbete i matematikböckerna och 

problemlösning. Hon menade att eleverna ibland behöver enskilt tyst arbete i sina 

matematikböcker för att få lugn och ro, men att problemlösning i mindre grupper bidrar 

till ett bättre lärande då de får chans att förklara sitt tänkande för varandra. Hon anser att 

matematik till största del är ett diskussionsämne där syftet är att eleverna ska få möjlighet 

att prata. 

 

7.4 HELEN 

Helens lektion behandlade området volym. Hon samlade eleverna i en ring på en matta 

framme vid tavlan där Helen och eleverna diskuterade vad de hade ägnat sig åt under en 

tidigare lektion i volym. Därefter satte sig eleverna på sina platser vid bänkarna och 

tillsammans med Helen gick de igenom några övningar om volym. Efter detta fick 

eleverna enskilt sitta och arbeta tyst i sina matematikböcker. Matematiklektionen var 

sammanlagt 60 minuter lång där cirka 15 minuter gick åt till den inledande diskussionen, 

20 minuter till gemensam genomgång och 25 min till elevernas enskilda tysta arbete i 

sina matematikböcker. 
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Helen inledde lektionspasset med att fråga eleverna vad de hade gjort under en tidigare 

lektion i volym. Tillsammans förklarade eleverna att de hade arbetat med att mäta volym 

med hjälp av vatten i behållare i olika former och storlekar. Uppgiften var att de först 

skulle uppskatta hur mycket de olika behållarna rymde och därefter mäta om deras 

uppskattningar stämde. I diskussionen använde Helen matematiska begrepp såsom 

rymma och uppskatta, men kompletterade dessa med vardagligare synonymer, såsom att 

rymma också betyder få plats, och att uppskatta betyder ungefär samma sak som att 

gissa. Eleverna använde sig till en början av vardagligare begrepp såsom att de skulle 

gissa vad de olika behållarna rymde. När de hörde att Helen använde begreppet 

uppskatta istället för att gissa, tog eleverna efter och använde även de begreppet 

uppskatta. Detta ledde till att Helen berömde eleverna för att de använde sig av (med 

Helens ord) ”ett mattespråk” i sina förklaringar.  

 

I intervjun sa Helen att hon tycker att det är viktigt att hon använder ett matematiskt 

språk i undervisningen med eleverna och att det är något som hon alltid strävar efter. 

Hon berättade att matematik bland annat handlar om att kunna använda sig av ett 

matematiskt språk och att det är viktigt för fortsatta studier, men hon kräver inte att 

eleverna själva måste använda matematiska begrepp. Hon tycker att det är okej att 

eleverna använder begrepp såsom ”att plussa” istället för att addera. Anledningen till att 

hennes elever själva sällan använder matematiska begrepp tror hon beror på att 

läroböckerna använder vardagliga begrepp såsom plus och minus.  

 

I intervjun förklarade Helen att alla elever lär sig matematik på olika sätt, men hon tror 

ändå att det optimala sättet är att kombinera teori och praktik. Vidare menade hon att det 

dock är svårt att arrangera laborationer eftersom att det tar tid. Till sist sa hon att det är 

viktigt för elevers matematiska lärande att de får möjlighet att prata matematik och 

förklara sitt tänkande. I undervisningstillfället som observerades presenterade Helen 

några övningar om volym som eleverna skulle lösa. De skulle bland annat uppskatta 

vilka av de uppvisade föremålen på smart boarden som rymmer mer än en liter, och 

vilket av två föremål som innehöll mest. Helen gick dessutom igenom skillnaden på 

orden innehålla och rymma. Samtliga elever fick komma fram till tavlan och lösa en 
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uppgift var. Helen var noga med att alla elever dessutom skulle förklara hur de hade 

kommit fram till sitt svar och hon var noga med att de skulle använda rätt enhetsmått. 

Helen berättade för mig i intervjun att hon tycker att det är viktigt att eleverna får 

möjlighet att förklara hur de tänker, dels för att det är då de lär sig matematik, dels för att 

det är då hon själv får höra om de kan använda ett matematiskt språk, då de sällan skriver 

långa meningar med ett matematiskt språk i sina läroböcker. Hon menade vidare att när 

eleverna får möjlighet att prata matematik bidrar det inte bara till deras eget lärande, utan 

även till andra elevers lärande. Hon menade att när en elev förklarar hur han eller hon 

tänker kan det bidra till att de övriga eleverna i klassen lär sig något nytt.  
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8 ANALYS OCH DISKUSSION 

För att svara på studiens frågeställningar följer nedan en analys av resultatet av 

intervjuerna och observationerna. Analysen kommer att förankras i den teoretiska 

referensramen, tidigare forskningen och litteraturen. I avsnittet förs även en diskussion 

bestående av mina egna reflektioner. 

 

8.1 DET MATEMATISKA SPRÅKET 

I Lgr 11 (2011:63) står det att matematikundervisningen ska bidra till att elever utvecklar 

förmågan att använda och analysera matematiska begrepp. I undervisningen måste 

pedagoger därför skapa lärandesituationer där både det matematiska språket och 

matematiska begrepp får komma till användning (Malmer 2002:50). Enligt Löwing och 

Wiggo (2010:30) finns två varianter av det matematiska språket; ett som vi använder i 

vardagen och ett som används i undervisningen. I det vardagliga matematiska språket 

förekommer begrepp såsom plus, minus, gånger, fyrkant och trekant, medan det 

matematiska språket innehåller begrepp såsom addition, subtraktion, multiplikation, 

kvadrat och triangel. Eva Riesbeck (2008:61) menar dock att båda dessa varianter av 

språket förekommer i matematikundervisningen.  

 

I studiens observerande undervisningstillfällen använde samtliga pedagoger både ett 

vardagligt och ett matematiskt språk. Emilia och Jenny använde sig dock inte av det 

matematiska språket i lika stor utsträckning som Helen och Sara. När Emilia ställde 

frågor till eleverna om vad multiplikation är och varför det används, använde hon det 

matematiska begreppet multiplikation, men när hon sedan använde räknesättet i 

uträkningarna använde hon det vardagligare begreppet gånger. Riesbeck (2008:49) 

menar att pedagogers dubbla budskap i form av både ett vardagligt och matematiskt 

språk i undervisningen kan leda till att eleverna blir förvirrade över vilket språk som de 

själva bör använda i undervisningen. Jag noterade exempelvis att eleverna själva aldrig 

använde begreppet multiplikation, utan de sa istället gånger. Eftersom Emilia vid vissa 

tillfällen i undervisningen använde begreppet gånger och vid andra tillfällen använde 

begreppet multiplikation kan det möjligtvis ha, om man ska tolka det utifrån Riesbecks 
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(2008) perspektiv, lett till missförstånd hos eleverna. Kan Emilias dubbla budskap i sitt 

språk ha bidragit till att eleverna av någon anledning valt att utesluta användandet av 

begreppet multiplikation? I intervjun förklarade Emilia att hon tycker att det är viktigt att 

eleverna får höra matematiska begrepp då och då, men att det inte är lika viktigt att 

eleverna själva använder dem. Detta tankesätt hos Emilia kanske har resulterat i att 

eleverna inte upplevt några krav i att behöva använda korrekta matematiska begrepp i 

undervisningen. I intervjun berättade Emilia att hon själv dock använder sig av både 

matematiska och vardagliga begrepp i undervisningen.  

 

Sammanfattningsvis använder Emilia sig emellan åt av matematiska begrepp då hon 

tycker att det är viktigt att eleverna får höra dessa då och då, men hon anser inte att det är 

lika viktigt att eleverna själva använder dessa. Vad kan då syftet vara med att hon själv 

använder dem? Enligt det sociokulturella perspektivet på lärande, lär sig elever nya saker 

och utvecklas bland annat genom att använda språket (Säljö 2010:67, 105). Om Emilia 

varken ställer några krav på att eleverna ska använda sig av ett matematiskt språk och 

matematiska begrepp eller skapar situationer där tillämpning av matematiska begrepp 

möjliggörs, minskar möjligheten till elevers matematiska utveckling och lärande, om 

man utgår ifrån det sociokulturella perspektivet. 

 

Ett snarlikt tankesätt som hos Riesbeck (2008) finner vi hos Löwing (2004). Löwing 

(2004:116) menar att pedagoger bör använda matematiska begrepp i undervisningen 

redan tidigt i elevers matematiska utveckling. Anledningen till detta är att förhindra att 

eleverna missuppfattar de matematiska begreppens innebörd längre fram i lärandet. Jag 

tolkar det som att om en pedagog enbart använder sig av vardagliga matematiska begrepp 

såsom plus och minus i sin undervisning, och introducerar begreppen addition och 

subtraktion först långt senare i elevers matematiska lärande, kan detta resultera i 

förvirring hos eleverna som eventuellt inte förstår varför de plötsligt ska använda 

addition när de hittills använt begreppet plus. Löwing (2004:133) menar att pedagoger 

därför har en svår uppgift i att bygga en bro mellan elevernas vardagliga språk och det 

matematiska språket. I Helens undervisningstillfälle lyckades hon bygga denna bro 

mellan de två språken genom att använda sig av matematiska begrepp såsom rymma och 
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uppskatta, men att sedan även komplettera dessa med vardagligare synonymer, såsom att 

rymma också betyder att få plats, och att uppskatta betyder ungefär samma sak som att 

gissa. Löwing (2004:112) anser att pedagoger i undervisningen bör använda sig av ett 

korrekt matematiskt språk, men samtidigt ta hänsyn till att eleverna också måste förstå 

det de säger. Genom att Helen kompletterade de matematiska begreppen med vardagliga 

begrepp såg hon till att eleverna hängde med och förstod det hon sa.  

 

Att pedagoger bör ta hänsyn till elevers förståelse av matematiska begrepp leder nog 

dessvärre, enligt min uppfattning, till att många pedagoger avstår från att använda dessa i 

undervisningen för att undvika att behöva lägga tid på att förklara dem för eleverna. 

Många pedagoger i de lägre åldrarna anser nog att det är tillräckligt att använda 

vardagligare begrepp som att gissa och få plats när eleverna fortfarande är så pass unga, 

och att de inte behöver lära sig begrepp såsom uppskatta och rymma förrän de blir äldre. 

Problemet med detta är att eleverna går miste om att lära sig grundläggande begrepp 

vilket kan leda till att eleverna får desto större svårigheter i äldre åldrar.  

 

Helen använde sig, i likhet med Emilia, av både matematiska och vardagliga begrepp vid 

det observerande undervisningstillfället. Skillnaden mellan Emilia och Helen var dock att 

Emilia växlade mellan matematiska och vardagliga begrepp utspritt under hela 

undervisningstillfället, medan Helen enbart använde vardagliga begrepp för att förklara 

de matematiska begreppen för eleverna. Till en början använde eleverna sig av 

vardagligare begrepp i lektionens inledande diskussion, men när de lade märke till att 

Helen själv ständigt använde sig av matematiska begrepp gjorde eleverna likadant. 

Malmer (2002:49) menar att när pedagoger använder sig av matematiska begrepp som 

addition och subtraktion istället för plus och minus, får eleverna möjlighet att höra de 

korrekta matematiska begreppen som i sin tur förhoppningsvis ska bidra till att eleverna 

själva börjar använda dessa. I Helens undervisningstillfälle visade hon att detta stämmer. 

Helen skapade tillfällen där eleverna fick möjlighet att både använda och utveckla sitt 

matematiska språk. I intervjun förklarade Helen att hon tycker att det är viktigt att hon 

själv använder ett matematiskt språk i undervisningen, även om hon inte kräver det av 

eleverna. Trots att Helen inte kräver att hennes elever ska använda matematiska begrepp 
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uppmuntrade hon eleverna i det observerande undervisningstillfället till detta genom att 

berömma eleverna när de väl gjorde det. 

 

Istället för att ställa höga krav på eleverna och tvinga de till saker och ting bör 

pedagoger, enligt min åsikt, agera förebilder för eleverna och uppmuntra de till sådant 

som gynnar deras lärande. Om pedagoger gör såsom Malmer (2002:49) förespråkar; 

använder sig av korrekta matematiska begrepp i undervisningen, kanske det, som i 

Helens fall, leder till att eleverna tar efter. I det observerande undervisningstillfället 

agerade Helen förebild genom att själv använda matematiska begrepp utan att behöva 

kräva det av eleverna, och det resulterade i att eleverna också började använda 

matematiska begrepp. 

 

Vid ett tillfälle i Emilias undervisningstillfälle frågade hon eleverna vad multiplikation 

betyder och fick svaret ”gånger”. I denna situation var det tydligt att eleven inte kunde 

förklara betydelsen av begreppet multiplikation utan lyckades enbart hitta ett synonym. 

Emilia godtog svaret och fortsatte därefter undervisningen. Stendrup (2001:77) menar att 

många elever tvingas lära sig matematiska begrepp utantill, utan att riktigt förstå 

innebörden i dem. I denna situation blev det tydligt att eleven enbart lärt sig att 

multiplikation är samma sak som gånger, men att han eventuellt inte fått lära sig förklara 

vad räknesättet multiplikation faktiskt går ut på, även om han möjligtvis kan använda sig 

av räknesättet.  

 

Jag förmodar att Emilia vet att hennes elever, eller de allra flesta i alla fall, känner till 

begreppet gånger samt att de vet vad räknesättet innebär och att de själva kan använda det. 

Enligt min tolkning tror jag därför att Emilia godtog svaret ”gånger” eftersom om eleverna 

trots allt vet vad gånger innebär så vet de även vad multiplikation innebär. Trots detta 

finner jag en problematik i detta. Enligt min uppfattning ligger inte problemet i att eleven 

inte lyckas definiera begreppet multiplikation, utan hos Emilia som godtar ”gånger” som 

svar. Hon antyder på att eleverna endast behöver förklara begrepp med ett vardagligare 

synonym istället för att faktiskt förklara dem med egna ord.  
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Tidigare nämnde jag att Jenny inte använde sig av det matematiska språket i lika stor 

utsträckning som Helen och Sara. Detta kunde möjligtvis ha berott på innehållet i hennes 

undervisning. Övningen med legobitarna krävde att eleverna själva skulle samtala med 

varandra, medan Jenny till större del bara agerade iakttagare, med undantag när hon 

ställde frågor till eleverna. Eftersom att övningen behandlade området i att ge och ta 

muntliga instruktioner användes ett vardagligt språk där lägesbeskrivningar samt färger 

och storlekar på legobitarna förekom. I Riesbecks (2011) studie kom hon fram till att 

samtal i klassrummet till större del består av ett vardagligt språk, vilket tydliggjordes i 

Jennys undervisningstillfälle. I intervjun berättade Jenny dock att både hon och eleverna i 

vanliga fall alltid använder korrekta matematiska begrepp såsom addition och 

multiplikation. Att både Jenny och eleverna vid detta undervisningstillfälle använde sig 

av ett vardagligt språk berodde nog på, enligt min egen tolkning, att det i övningen föll 

sig naturligt att använda sig av ett vardagligt språk. Alla matematiska övningar är således 

olika och behandlar olika områden vilket kräver olika slags begrepp och typ av språk. 

Syftet med denna övning var att träna på att ge och ta instruktioner, och Jenny krävde 

heller inte att eleverna skulle använda sig av ett matematiskt språk. Till vissa övningar 

lämpar sig alltså ett matematiskt språk bättre än andra.  

 

I Saras observerande undervisningstillfälle genomförde hon en övning där eleverna fick 

öva på att använda huvudräkning som metod. Hon bad eleverna räkna ut matematiska 

operationer som ”fem multiplicerat med fem” och ”14 adderat med 14”. Vid detta 

tillfälle använde Sara enbart sig av matematiska begrepp. I intervjun berättade Sara att 

hon tycker att det är viktigt att hon använder sig av ett matematiskt språk i 

undervisningen. Hon tycker att ju tidigare man använder det, desto bättre. Hon vill även 

att eleverna ska använda det, men det är inte något som hon kräver. I Saras 

smågruppsövning med korten fick eleverna, till skillnad från den tidigare övningen, 

möjlighet att kommunicera med varandra. När jag gick runt och lyssnade på eleverna 

använde de sig av ett vardagligt språk där de skulle ”plussa ihop” frukternas respektive 

vikt. Trots att Sara var konsekvent i sin undervisning och använde sig av matematiska 

begrepp, använde eleverna själva sig av vardagliga begrepp. I denna situation 
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dementerades Malmers (2002:49) teori om att när pedagogerna använder sig av 

matematiska begrepp kan det leda till att eleverna också börjar göra det.  

 

Stendrup (2001:128) refererar i sin bok till Searles (1997) som menar att många 

matematiska begrepp är språkberoende, vilket betyder att dessa begrepp inte finns som 

något konkret i verkligheten. Sådana begrepp kan vara svåra för elever att förstå. Ett sätt 

att tydliggöra innebörden av dessa begrepp kan vara att konkretisera dem. Löwing 

(2008:94) påstår dock att det finns en problematik med att konkretisera matematiska 

begrepp. Hon menar att när pedagoger väljer att konkretisera exempelvis negativa tal 

enbart med hjälp av termometern leder det till en missuppfattning hos eleverna om att 

negativa tal i verkligheten enbart finns i form av termometrar. Konkretisering av begrepp 

syntes till i både Saras och Emilias undervisning. Emilia konkretiserade begreppet 

multiplikation genom att rita bland annat tärningar och blomvaser på tavlan. På så vis 

visade hon eleverna flera situationer där multiplikation förekommer. Hon klargjorde för 

eleverna att multiplikation kan framträda i flera olika former. Sara använde sig däremot 

enbart av en form när hon konkretiserade division med hjälp av klossar.  

 

Enligt min egen uppfattning tror jag att elever får en större förståelse för matematiska 

begrepp om de konkretiseras på ett sådant sätt som får eleverna att inse att de 

förekommer i verkligheten på flera olika sätt. Man använder räknesättet division när två 

elever ska dela lika på ett äpple, men även när 10 elever ska dela lika på 2 liter saft. När 

pedagoger använder sig av liknande förklaringar för de matematiska begreppen tror jag 

att elever lättare förstår i och med att de kan koppla dem till flera situationer i sin egen 

vardag.  

 

Sammanfattningsvis anser samtliga pedagoger att det är viktigt att de själva använder sig 

av det matematiska språket i undervisningen. Sara och Helen använde sig till större del av 

matematiska begrepp i undervisningen, medan Emilia växlade mellan matematiska och 

vardagliga begrepp. Jenny använde sig däremot inte av matematiska begrepp, men detta 

kunde ha berott på att undervisningens innehåll bestod av en övning där ett vardagligt 

språk troligtvis var lämpligare än ett matematiskt. Varken Sara, Helen och Emilia har 
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några krav på att deras elever ska använda sig av ett matematiskt språk. Jenny påstod att 

hennes elever alltid använder sig av ett matematiskt språk i undervisningen, även om jag 

dessvärre inte kunde bekräfta det vid observationstillfället. I Helens undervisningstillfälle 

använde eleverna själva matematiska begrepp till följd av att Helen själv gjorde det. I de 

övriga undervisningstillfällena använde eleverna sig av ett vardagligt språk och vardagliga 

begrepp. 

 

8.2 KOMMUNIKATION I UNDERVISNINGEN 

I Lgr 11 (2011:63) står det att matematikundervisningen ska bidra till att elever utvecklar 

förmågan att föra och följa matematiska resonemang, samt samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  

 

De undervisningstillfällen som observerades var Jennys och Saras de som främst bidrog 

till kommunikation mellan eleverna. I både Jennys och Saras undervisning fick eleverna 

möjlighet att utöva matematiska samtal i övningar där eleverna i par respektive grupper 

skulle lösa matematiska problem muntligt. Jennys övning med legobitarna krävde 

kommunikation mellan eleverna. Eleverna var tvungna att använda relevanta ord och 

vara tydliga i sina beskrivningar för att lyckas lösa uppgiften. I Saras smågruppsövning 

med korten fick eleverna föra en gemensam diskussion i grupper om fyra för att komma 

fram till ett svar. De fick således möjlighet att resonera och argumentera för sina idéer. 

För att elever ska få möjlighet att utveckla sina matematiska kunskaper, påstår Hansson 

(2011:125), att matematikundervisningen måste erbjuda samtal och kommunikation. 

Både Jenny och Sara skapade sådana tillfällen där kommunikation mellan eleverna 

möjliggjordes.  

 

Utgår man ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande är det bland annat i 

kommunikativa samspel med andra då elever både utvecklas och lär sig nya saker (Säljö 

2010:67, 105). Det går dessvärre inte att bekräfta denna teori utifrån ett enda 

undervisningstillfälle. Observationer måste genomföras under en längre tid för att kunna 

dra sådana slutsatser om elevers utveckling och lärande. Denna teori kunde dock styrkas 

utifrån Saras undervisningstillfälle. När eleverna fick möjlighet att föra en gemensam 
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diskussion för att lösa uppgiften fick de dessutom möjlighet att dela med sig av sina 

kunskaper. I en smågrupp då eleverna skulle skriva ner sitt svar på papper bad en elev en 

annan elev att skriva ner att frukterna sammanlagt väger 12 gram. Då reagerade den 

första eleven på detta och korrigerade honom med att säga att frukterna väger 12 

kilogram och inte gram. En tredje elev kompletterade denna dialog med att säga att en 

smula väger ungefär 12 gram.  

 

I detta samtal fick eleverna dela med sig av sina kunskaper. Eleven som sa att frukterna 

tillsammans vägde 12 gram hade nog inte läst korten noggrant, men han lade dessvärre 

heller inte märke till att det han sa inte riktigt stämde. Eriksson (1996:45) menar att när 

elever får möjlighet att tänka högt är det mer sannolikt att de lägger märke till sina 

felaktiga uträkningar, eller i detta fall felsägningar, än om de hade tänkt tyst. Utifrån 

denna situation märkte eleven dock inte att det han sa inte var korrekt. Problemet kunde 

dock, utifrån egen tolkning, ha legat i elevens brist på uppfattning om hur mycket ett 

gram och ett kilogram faktiskt är.  

 

I Skolverkets rapport Lusten att lära (2003:44) påstås det att elever utvecklar sitt 

matematiska språk, tänkande och förståelse genom matematiska samtal i undervisningen. 

Min tolkning är att Saras smågruppsövning bidrog till att eleven i tidigare stycket fick en 

större insikt om viktenheter tack vare det matematiska samtalet mellan eleverna. Med 

sina klasskamraters hjälp klargjordes en övergripande skillnad mellan 12 gram och 12 

kilogram. Utifrån denna situation är jag övertygad om att matematiska samtal mellan 

elever gynnar lärandet. I samtal får eleverna möjlighet att dela med sig av sina 

kunskaper, erfarenheter och tankar. Vissa uppgifter som man kanske inte hade klarat av 

på egen hand, kan lösas i samarbete med andra i och med att alla får möjlighet att bidra 

med sina färdigheter och tankar.  

 

I Saras inledande del under lektionspasset då eleverna fick arbeta enskilt i sina 

matematikböcker gick Sara runt och hjälpte de elever som behövde hjälp. Vid en 

situation fick en elev förklara för Sara hur hon hade kommit fram till att 25 dividerat med 

5 är lika med 4. När eleven satte igång och förklarade hur hon hade tänkt i sin uträkning 
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insåg hon snabbt att hon hade räknat fel. Eriksson (1996:45) menar att när elever får 

möjlighet att förklara sina matematiska tankar muntligt till andra, blir de mer medvetna 

om sina matematiska färdigheter och begränsningar och det är dessutom mer sannolikt 

att de inser sina felaktiga uträkningar. I denna situation bekräftades detta påstående. Så 

fort eleven fick möjlighet att förklara hur hon hade gjort insåg hon att uträkningen var 

felaktig. Utifrån att ha studerat denna situation tror jag att pedagoger måste ställa frågor 

som bidrar till att elever får möjlighet att med egna ord förklara hur de tänker och hur de 

kommer fram till saker och ting. Jag tror att det kan bidra till att elever utvecklar sitt 

matematiska tänkande och sina matematiska färdigheter.  

 

I samtliga undervisningstillfällen som observerades syntes en “fråga-svar-reaktion”-

kommunikation, vilket är den vanligaste varianten av kommunikation i undervisningen, 

menar Löwing & Wiggo (2008:28 f). Denna typ av kommunikation var dock som mest 

förekommande i Emilias undervisning. I undervisningstillfällets inledande genomgång 

ställde Emilia frågor till eleverna som enbart kunde svaras med korta svar. Emilias respons 

bestod av enkla fraser såsom ”bra” eller ”precis” samt en kort upprepning av elevens svar. 

Löwing & Wiggo (2008:28 f) menar att denna typ av kommunikation inte leder till någon 

djupare diskussion i klassrummet. Utifrån detta undervisningstillfälle kan idén om att en 

“fråga-svar-reaktion”-kommunikation förhindrar möjligheten till djupare diskussioner 

styrkas. Enligt min åsikt tror jag att frågor som ger elever möjlighet att reflektera över sitt 

tänkande och som eventuellt leder till att eleverna får använda sig av ett matematiskt språk, 

bidrar till elevers matematiska lärande. Som pedagog kan man exempelvis ställa 

följdfrågor till eleverna som leder till att eleverna får möjlighet att förklara hur de kommit 

fram till sitt svar. Eriksson (1996:46) menar att frågor som ”hur kom du fram till den 

slutsatsen?” eller ”försök att förklara varför du tror så?” kan bidra till diskussioner i 

klassrummet.  

 

I de allra flesta, om inte alla, undervisningar ställer pedagoger frågor till eleverna. Dessa 

frågor kan bland annat bestå av öppna frågor, slutna frågor och kontrollfrågor. I de 

situationer där pedagoger ställer öppna frågor som kräver att eleverna tänker till måste 

man som pedagog ge eleverna betänketid till att tänka och svara, menar Arfwedson 
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(1992:81) och Jensen (2012:173). I Jennys genomgång uppstod en situation där en elev, 

med egna ord skulle beskriva hur legokonstruktionen var byggd. Denna elev behövde 

flera, längre pauser i sitt beskrivande. Arfwedson (1992) och Jensen (2012) påstår att 

elever oftast bara får ett par sekunder på sig att svara innan pedagogen avbryter. Det kan 

ju dock diskuteras vad som menas med ”ett par sekunder”. I Jennys situation då eleven 

skulle förklara legobyggets konstruktion förekom en paus som varade i cirka sex 

sekunder. Trots den långa pausen valde Jenny att vänta tills eleven hade tänkt klart. 

Enligt min erfarenhet är alla elever är olika vilket innebär att vissa elever behöver mer tid 

till att tänka än andra. Som pedagog måste man därför ta hänsyn till elevers olikheter. 

Arfwedson (1992) och Jensen (2012) påstår att elever oftast bara får ett par sekunder på 

sig att svara på pedagogens frågor. Kan detta bero på att lektionerna är tidsbegränsade 

vilket leder till att man inte kan vänta hur länge som helst. Men om man som pedagog 

väljer att avbryta elevers tänkande, hur kan man då förvänta sig att de kommer att våga 

räcka upp handen och svara på frågor i fortsättningen?  

 

Löwing (2004:251) påstår att det är pedagogens uppgift att leda kommunikationen i 

klassrummet så att den bidrar till djupare samtal. I Helens inledande diskussion med 

eleverna förde hon samtalet framåt genom att ställa öppna frågor till eleverna där de fick 

möjlighet att tänka och förklara sina tankar med egna ord. Även i genomgången, där 

Helen och eleverna gick igenom matematiska exempel om volym, fick eleverna 

möjlighet att förklara hur de kommit fram till sina svar. I intervjun berättade Helen att 

hon tycker att det är viktigt att eleverna får prata matematik och förklara hur de tänker, 

inte bara för deras eget lärande utan för att hon tror att eleverna då lär sig av varandra.  

 

I intervjun med Emilia berättade hon att hon tror att eleverna lär sig bäst när de får 

möjlighet att prata matematik och göra något praktiskt i form av exempelvis laborationer. 

Hon påstod alltså att elever lär sig bäst genom kommunikation och praktiskt arbete, dock 

syntes inte något av detta till undervisningen. Emilia menade att brist på tid leder till 

laborationer inte går att arrangera så ofta som hon skulle vilja. I det observerande 

undervisningstillfället framgick det tydligt i hennes val av undervisningsform att 

genomgångar och enskilt tyst arbete i matematikböckerna är en dominerande del i hennes 
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matematikundervisning. Vid det observerande undervisningstillfället var det tydligt att 

det Emilia sa i intervjun inte stämde överens med det hon gjorde i praktiken. Varför 

väljer pedagoger att undervisa på ett sätt där genomgång och enskilt tyst arbete är 

dominerande när de själva anser att kommunikation och praktiskt arbete gynnar elevers 

matematisk lärande? Jensen (2012:132) menar att anledningen till katederundervisning är 

att det spar tid, men att det dessvärre inte bidrar till elevers lärande då eleverna medför 

att bli passiva lyssnare. I intervjun framgick det att Emilia ansåg att elevers 

kommunicerande och praktiska arbete tar tid. Kan behovet av arbetsro vara en ytterligare 

bidragande faktor till valet av genomgångar och elevers enskilda arbete? I intervjun 

förklarade Emilia att samtal i undervisningen bidrar till att det blir ”surrigt” i 

klassrummet och att många elever då får svårt att koncentrera sig på det de ska göra.  

 

Sammanfattningsvis ansåg samtliga pedagoger att samtal och kommunikation är en 

viktig del i elevers matematiska lärande, men detta tankesätt styrktes inte i alla 

observerande undervisningstillfällen. I intervjun berättade Emilia att hon tror att elever 

lär sig matematik bäst bland annat genom att samtala matematik, men hennes 

undervisning dominerades av en genomgång och elevernas enskilda tysta arbete. Jenny 

och Sara skapade tillfällen där kommunikation möjliggjordes genom övningar i par 

respektive grupper. Helens undervisning bestod av en inledande diskussion och en 

genomgång där var och en av eleverna fick komma fram till tavlan och förklara hur de 

kommit fram till sina resultat. Även Helen skapade därmed tillfällen för matematiska 

samtal i undervisningen.  
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9 SLUTSATS 

Syftet med studien har varit att undersöka hur fyra pedagoger i årskurs tre möjliggör 

kommunikation och elevers användande och utvecklande av det matematiska språket i 

matematikundervisningen, samt undersöka hur dessa pedagoger ser på kommunikationens 

och det matematiska språkets betydelse för elevers matematiska lärande. För att svara på 

studiens syfte och frågeställningar dras i detta avsnitt en slutsats. Studien har utgått ifrån 

följande frågeställningar:  

 

 Hur möjliggör studiens deltagande pedagoger att eleverna får kommunicera 

matematik samt använda och utveckla sitt matematiska språk i matematik-

undervisningen? 

 

 Vad anser studiens deltagande pedagoger om kommunikationens och det 

matematiska språkets betydelse för elevers matematiska lärande?  

 

Enligt Löwing (2004) och Jensen (2012) har ytterst lite forskning om kommunikation i 

matematikundervisningen gjorts, vilket har bekräftats då mitt sökande efter tidigare 

forskning resulterat sig i ett tunt material. Eftersom att intresset har varit att använda 

relativt ny forskning, tidigast från år 2000, om den svenska matematikundervisningen har 

materialet varit begränsat. Anledningen till att jag velat använda mig av forskning från 

senare år är för att jag velat få en bredare inblick om hur forskning kring matematik-

undervisningen sett ut under senaste decenniet, och exempelvis inte hur det såg ut på 70-

talet. Dessa intressen har givetvis bidragit till att materialet till studien varit mycket 

begränsad vilket i sin tur lett till svårigheter i att analysera och diskutera det insamlade 

materialet i form av intervjuer och observationer i förhållande till den tidigare 

forskningen. 

 

Samtliga deltagande pedagoger anser att det matematiska språket är en viktig förutsättning 

för elevers matematiska lärande. Utifrån de undervisningstillfällen som studerats visar det 

att pedagoger använder sig av det matematiska språket i olika utsträckningar. En pedagog 

använde matematiska begrepp i kombination med vardagliga begrepp, medan en annan 
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växlade mellan de två språken utspritt under hela undervisningstillfället. En pedagog 

använde det matematiska språket genom hela undervisningstillfället, medan en annan bara 

använde sig av ett vardagligt språk. Ingen av de deltagande pedagogerna krävde att sina 

elever skulle använda sig av ett matematiskt språk i undervisningen och det var 

förmodligen därför tre av fyra pedagoger som konkret inte möjliggjorde att eleverna fick 

använda och utveckla sitt matematiska språk. Trots att tre av fyra erbjöd tillfällen där 

eleverna fick möjlighet att samtala fick eleverna ingen direkt uppmaning om att de skulle 

använda sig av ett matematiskt språk. En av pedagogerna lyckades dock, tack vare sin 

metod i att själv kombinera matematiska och vardagliga begrepp, få sina elever att använda 

matematiska begrepp.  

 

Samtliga pedagoger menar, i likhet med Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande 

(Säljö 2011), att elever lär sig matematik bäst när de får möjlighet att prata matematik. Tre 

av fyra pedagoger erbjöd eleverna möjlighet att kommunicera matematik i form av 

övningar där eleverna i par eller grupper skulle kommunicera med varandra för att lösa 

matematiska uppgifter, samt i diskussioner i helklass där eleverna fick möjlighet att 

resonera muntligt kring sitt matematiska tänkande. En av de fyra pedagogerna 

möjliggjorde dessvärre inte kommunikation i klassrummet trots att hon ansåg att 

kommunikation gynnar elevers matematiska lärande.  

 

Undervisningstillfällena som observerades bestod alla av olika innehåll och tog upp olika 

delar av matematikämnet, därav såg alla undervisningstillfällen ut på olika sätt. Eftersom 

enbart fyra pedagoger studerats kan man inte dra några generella slutsatser om 

kommunikationens och det matematiska språkets betydelse för elevers matematiska 

lärande, men resultatet ger ändå en indikation om hur matematikundervisningen ser ut 

idag. Utifrån studiens resultat kan man konstatera att samtliga pedagoger anser att 

kommunikation och det matematiska språket är en viktig förutsättning för elevers lärande, 

men pedagogerna möjliggjorde kommunikation och elevers användande och utvecklande 

av sitt matematiska språk i matematikundervisning i olika utsträckningar och på olika sätt.  
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9.1 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Eftersom att jag upplevde svårigheter i att hitta forskning om kommunikation i matematik-

undervisningen antar jag att detta ämne inte har varit särskilt eftersträvbart att forska om. 

Kan det bero på att den svenska matematikundervisningen idag möjligen innehåller en 

begränsad mängd kommunikation som leder till att det blir nästintill omöjligt att studera 

detta? En fortsättning till denna studie skulle kunna bestå av en alltmer djupgående 

undersökning i ämnet kommunikation i matematikundervisningen genom att studera fler 

pedagoger för att på så sätt kunna dra generella slutsatser om ämnet.  
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BILAGOR 

 

BILAGA: Intervjuguide 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare och i vilka årskurser? 

 

2. Vad har du för utbildning? Och när blev du klar med den? 

 

3. Den årskurs 3a som du har nu, hur länge har du haft den? 

 

4. Hur många elever finns i den klassen du undervisar?  

 

5. Skulle du kunna berätta lite kort om hur dina matematiklektioner vanligtvis ser ut? 

 

6. Hur planerar du dina matematiklektioner? 

 

7. Brukar dina elever få jobba i par/grupper? Vad brukar de i så fall få göra?  

 

8. Hur tänker du kring klassrumsmöbleringen? (Bordens placering mm) 

 

9. Hur tror du eleverna lär sig matematik bäst? 

 

10. Vad tror du att elevers matematiksvårigheter beror på? 

 

11. Hur viktigt tycker du att det är att du och eleverna använder sig av ett matematiskt 

språk i undervisningen istället för ett vardagligt språk? 

 

12. Hur viktigt tycker du att det är att eleverna får tillfälle att samtala om matematik 

under lektionerna?  


