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Bakgrund: Att kommunicera matematik är en metod för att eleverna skall uppnå begreppsförståelse. Den 
nuvarande läroplanen, Lpo-94 (i Lärarens handbok, 2002) lägger stor vikt vid att eleverna skall ha lust att lära 
och utveckla sitt eget sätt att lära. Under samtal får eleverna tillgång till kamraters sätt att tänka och möjlighet att 
tydliggöra sitt eget. Lärandet skall utvecklas i social gemenskap och skolan skall sträva efter att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Vygotskij (1986 i Bråten, 
1998) menar att språket är det viktigaste redskapet i kommunikation med andra. Språket spelar en viktig roll då 
man utvecklar kunskaper, tankar, erfarenheter och nya idéer. Enligt Ahlberg (1995) stödjer vi elevernas 
språkutveckling genom att samtala matematik, detta samspel mellan människor är avgörande för betydelsen av 
begreppsbildning.  
 
Syfte: Studiens syfte är att upptäcka och identifiera pedagogers uppfattningar om kommunikation i 
skolmatematiken.  
 
Metod: Vi har gjort en kvalitativ studie där vi inspirerades av fenomenografin som forskningsmetod. Inom 
fenomenografin söker man efter strukturen hos fenomenen genom att undersöka hur människor erfar olika 
upplevelser. Kunskaper om fenomenens kvaliteter hjälper oss att förstå en företeelse (Trost, 1993). Urvalet, till 
vår studie, bestod av matematikkunniga pedagoger på olika skolor i Västsverige. Vi har använt oss av intervjuer 
som undersökningsinstrument för att ta del av pedagogers uppfattningar om matematik som 
kommunikationsämne. 
 
Resultat: Resultatet är indelat i fyra områden utifrån våra centrala frågeställningar som var: ”Vad är pedagogens 
uppfattning om matematik som språk” och ”Hur praktiserar pedagogen och eleverna matematik som 
kommunikationsämne”. Det första området behandlar matematik som ett främmande språk. Matematiska är ett 
nytt språk, med många nya ord och begrepp, vilka eleverna skall tillägna sig. Det andra området tar upp de olika 
språk som pedagoger och elever använder sig av i matematik. Från informanterna kunde vi urskilja sex olika 
språk och dessa var tal-, skrift-, symbol-, bild-, kropps- och musikspråket. Det tredje området handlar om 
kommunikation i grupp, en metod som både litteraturen och informanterna ansåg ha stor betydelse för 
matematiklärandet och individens utveckling. I det sista området ger vi förslag på metoder som pedagogerna i 
studien använder sig av för att lära eleverna matematikspråket.  
 
Resultatet är tolkat utifrån en hermeneutisk kunskapsansats, den hermeneutiska spiralen. Vi utgick från helheten 
av vår dataproduktion för att sedan skilja ut delarna, likheterna och olikheterna.  
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1. Inledning 
Vårt intresse kring detta problemområde väcktes vid studier i didaktisk matematik. Under 

våra VFU-perioder kunde vi befästa våra nyfunna kunskaper inom detta område och se att 

kommunikation i matematik var viktigt för elevernas lärande. Vi kunde inte själva dra oss till 

minnes att vi fick kommunicera kring matematik under vår skoltid, men ämnar nu ge detta 

verktyg till våra blivande elever. Vi sökte därför, genom denna studie, kunskap om teorier och 

metoder kring matematik som kommunikationsämne.  

 

I ”Kursplan och betygskriterier i matematik” för grundskolan (2000) betonas vikten av att 

eleven utvecklar kunskaper som den behöver för att kunna förstå, tolka och använda sig av det 

ökade informationsflödet i samhället, samt att kunna delta i beslutsprocesser. Utbildningen 

skall utveckla intresset hos eleven för matematik samt ge den möjlighet att kommunicera på 

matematikspråket. Genom att kommunicera matematik i meningsfulla situationer ges eleven 

möjlighet att aktivt och öppet söka efter förståelse, lösningar och nya insikter. 
 

Att matematik som kommunikationsämne är viktig betonas också i Lpo-94 (i Lärarens 

handbok, 2002). Styrdokumenten beskriver att skolan ansvarar för att varje elev efter 

genomgången grundskola skall uppnå följande mål: 
 

 behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer 

och tankar i tal och skrift, 

 behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i 

vardagslivet 

(Lpo-94, Lärarens handbok, 2002, s 15) 

 

Även i äldre styrdokument finner vi belägg för att matematikundervisningen bör innehålla 

kommunikation för att uppnå förståelse hos eleverna. Enligt målen för matematik i Lgr-69 

(1969) skall pedagogen i undervisningen utgå från elevernas erfarenheter och föreställningar 

för att skapa förståelse. Därefter skall undervisningen efterhand ge förtrogenhet för olika 

begrepp. Rent allmänt bör undervisningen byggas upp från konkret material och vardagligt 

språk, vidare till abstrakthet och symboler. Läraren bör utgå från elevernas individuella 

förutsättningar, behov samt ha kunskaper om hur elever lär sig och tar till sig matematiska 

begrepp.  
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Enligt målen för matematik i Lgr-80 (1980) skall undervisningen utgå från elevernas 

erfarenheter och behov. Den skall vara tillrättalagd så att eleverna upptäcker matematikens 

användbarhet, samt vara konkret upplagd så att eleverna ges möjligheter att förankra olika 

begrepp. Att tala matematik är ett viktigt led i undervisningen. Genom att tala matematik lär 

man sig att argumentera rationellt, bedöma påståenden och granska kritiskt. Eleven lär sig 

även att lyssna på andra elevers argument och förslag. 

 

Enligt Sterner & Lundberg (2002) visar internationella och nationella studier att det finns 

starka samband mellan läsförståelse och problemlösning i matematik. Elevernas läsförmåga är 

beroende av den semantiska förståelsen och vid lässvårigheter har man svårt att skapa inre 

representationer av textens innehåll. Eleverna betraktar då läsuppgifter i matematik som 

isolerade räkneuppgifter och förstår ej att de kan kopplas till tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Har man svårt med avkodningen går läsförståelsen förlorad, vilket medför att 

eleven inte kan välja ett relevant räknesätt. För att förebygga svårigheter bör man använda sig 

av ett undersökande arbetssätt där man laborerar, reflekterar och kommunicerar kring 

matematiska begrepp. 

 

Enligt Ahlberg (1995) stödjer vi barnens språkutveckling genom att samtala om matematik. 

Författaren skriver i sin bok att samspelet mellan människor är avgörande för betydelse av 

begreppsbildningen. Om barnen får arbeta med problemlösning i grupp så får de tillgång till 

flera lösningar som de måste värdera. De tvingas då formulera och försvara sin egen 

uppfattning, lyssna och värdera sina kamraters förslag, samt vara med och komma överens om 

en gemensam lösning. I grupparbete ökar den enskildes prestation, beroende på att gruppen 

stimulerar till lärande. Man arbetar delvis för att tillfredställa gruppen och få dess 

godkännande. Varje gruppmedlem bör dock vara medveten om att den drar sitt strå till 

stacken. För elever med dåligt självförtroende, då det gäller den egna 

problemlösningsförmågan, är grupparbeten av stor vikt. Här får de upptäcka att andra barn 

också brottas med problem. Läraren får god insikts i barns tänkande då hon följer med i 

gruppernas arbete: 

 
Alla barn bör få tillfälle att upptäcka att man kan lära av varandra. När barn får ta 

del av hur kamraterna har löst olika uppgifter påverkas deras förhållningssätt till 

matematiken positivt i flera avseenden (Ahlberg, 1995, s 33). 
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Skolverkets rapport ”Lusten att lära - med fokus på matematik” (2003) betonar hur angeläget 

det är med gemensamma samtal i matematik utifrån elevernas egna tankar. I ett samtal får 

eleverna möjlighet att vara aktiva och diskutera olika lösningsstrategier. När de samtalar om 

hur de har tänkt kan de sedan ”köpa upp sig” till bättre och enklare modeller av olika 

räknestrategier. 

 

Att detta ämne är aktuellt fick vi bekräftat då vi hösten 2003 besökte matematikdelegationens 

konferens i Göteborg. Många lärare och forskare vittnade där om vikten av att lära barnen de 

grundläggande begreppen först innan man går vidare med abstrakt matematik. En bra metod 

för att uppnå begreppsförståelse är att kommunicera matematik med eleverna. 
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2. Bakgrund 

Kommunikation 
Ordet kommunikation härstammar från det latinska ordet ”communicare”, och betyder ”att 

göra gemensam” (Ahlberg, 2001). Detta är människans viktigaste verktyg för att skapa 

gemenskap. 
 

Kommunikation framställs som en överföring av ett budskap från en sändare till en mottagare 

(Linell, 1986). Ett skrivet eller talat meddelande skickas från en person till en annan. De 

signaler som sändaren visar upp är ofta mångtydiga och vaga. Detta kräver intelligenta 

gissningar från mottagaren och vid tolkandet kan även omgivningen vara till hjälp. Att enbart 

känna igen orden i en utsaga leder inte till direkt förståelse. Det sagda behöver tolkas i en 

kontext som ligger utanför det språkliga och bortom symbolerna. Kommunikation kräver 

skapande arbete och förmåga att dra slutsatser både hos sändaren och mottagaren. Genom 

verbalisering skapar man sitt budskap och detta kan tolkas av mottagaren på flera olika sätt, 

sätt som sändaren inte hade förutsett. I kommunikationen kan det finnas hierarki, sändaren 

och mottagaren kan ha sina utgångspunkter i olika begreppsvärldar. En lärare bör särskilt 

beakta detta då det i kommunikationen med eleven krävs att man utgår barnets begreppsvärld 

- man bör se till att vara i samma diskurs.  

 

Enligt Vygotskij (1986 i Bråten, 1998) är ett av redskapen i kommunikation begreppet språk. 

Språket spelar en viktig roll för att dela och utvecklar normer, idéer, kunskaper, tankar, 

erfarenheter, traditioner och värden i samhället. Språket är tänkandets sociala redskap och 

ordet är det centrala i begreppsbildningen. I en språklig kommunikation kan man ge uttryck 

för värderingar, känslor och även ta emot idéer. Det är därför grundläggande att vi låter 

eleverna kommunicera matematik på olika sätt och i olika gruppkonstellationer (Vygotskij, 

1999). 
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Även Dewey (1998) understryker att kommunikationen är väsentlig i läroprocessen. Hans 

kunskapssyn innebar att kunskap skapas genom aktivitet, och att situationen är betydelsefull. 

Barnen är aktiva och det gäller att ta vara på deras aktiviteter och ge dem en inriktning. Då 

kan aktiviteterna leda till värdefulla resultat istället för att enbart ta sig impulsiva uttryck. Som 

pedagog bör man utgå från barnens idéer, intressen och impulser och sedan, med en 

vägvisande hand, leda dem fram till målen. Dewey menar att barns instinkter kunde delas in i 

fyra grupper. Den första gruppen utgjordes av den sociala instinkten och visade sig i samtal, 

samspel och kommunikation. Den andra insikten var att konstruera och tog sig uttryck i lek 

och rörelse. Insikten att undersöka växte fram ur impulsen att konstruera och den språkliga 

insikten. Den sista insikten hade sitt ursprung i kommunikations- och konstruktionsinsikterna 

och handlade om att uttrycka konstnärliga impulser.  

 

Höines (2000) menar att då det gäller elevers lärande bör man beakta att de nya begrepp som 

de lär sig, skall ha anknytning och kunna associeras till redan förvärvade kunskaper. Hur 

pedagogen skall lägga upp undervisningen lär hon sig genom kommunikationen med 

eleverna:  
Vi talar om lyckad kommunikation när grunden för budskap och tolkning är nära 

 varandra. Det ger underlag för en dialog, och parterna byter roller genom att 

 växelvis vara aktiva och passiva. De förstår varandra (Höines, 2000, s 69). 

 

Stendrup (2001) menar att det i skolan förklaras mycket, men samtalas för lite då någon inte 

förstår. Eleverna får alltför sällan beskriva hur de tänker eller beskriva vad de inte förstår. Att 

man ständigt förklarar i matematikundervisningen, innebär att barnet själv inte aktivt 

medverkar i förståelse- och samtalsprocessen. Eleven förvandlas i ett enkommunikativt samtal 

till ett objekt och förklaringen får något materialistiskt över sig, som förväntas förflyttas över 

till eleven. Läraren kan drabbas av misslyckandekänslor om inte förklaringen når fram. 

Pedagogen börjar fundera på om den kunde ha förklarat på ett annat sätt, men om eleven har 

passiviserats så hjälper ej en bättre förklaring. Lärandeprocessen har då ur ett dialogiskt- 

konstruktivistiskt perspektiv förlamats.  
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Stendrup (2001 i Gummeson, 2001) anser att alla kan lära sig matematik då det sker i ett 

socialt sammanhang. Begreppen fungerar som intellektuella och språkliga förutsättningar för 

kommunikation mellan individer och bör därför undervisas i sociala sammanhang. Samtalen 

bör ske på lika villkor mellan lärare och elev. Läraren behöver inte använda sig av en ny 

metod utan endast återgå till att använda vår naturliga kunskap om det sociala samspelet. 

Pedagogen bör slopa matematikboken och prata kring matematiken: 

 
 Hur får man eleverna att tillägna sig matematikämnet? Jo, genom att återupprätta 

 samtalet i klassrummet. – Snacka om och med matten så kommer kunskapen ofta 

 på köpet[…] (Stendrup, 2001 i Gummeson, 2001, s 1). 

 

Med begreppet kommunikation, syftar vi i vår studie, på de olika språk som elever och 

pedagoger kommunicerar med. Då vi diskuterar problemlösning så menar vi att det är en bra 

metod för att kommunicera elever och lärare emellan.  
 

Dialog och samtal 
Dialog betyder samtal mellan två personer (Nordstedts svenska ordbok, 1990).  

Enligt Dysthe (2003) har lärande med relationer att göra, det sker genom deltagande och 

samspel. Språk och kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna. Författaren 

menar att ordet dialog å ena sidan används deskriptivt om muntliga samtal mellan fyra ögon. 

Ordet bygger på det grekiska ordet ”logos” som betyder ord eller tal och ”dia” som översätts 

med ”genom”, ”mellan” eller ”tvärsöver”. Å andra sidan används dialog normativt om samtal.  

 
Nilsson (1993) beskriver samtalet i klassrummet som en språklig aktivitet. Skolan och 

klassrummet är utpräglade språkmiljöer och man talar mycket då man undervisar. Majoriteten 

av lärarna tillhör medelklassen och använder den uppsättning regler och normer för samtal 

som känns rätt för dem. Det är tänkbart att andra samhällsklasser har annorlunda regler för 

samtal och elevens språk kan då bli ett hinder i skolan. Inte för att det är fel, utan för att det är 

annorlunda. Eleven kan ha andra regler för hur man ställer frågor, svarar, påkallar 

uppmärksamhet, avbryter, begär ordet och ifrågasätter. Generationsmotsättningar, fortsätter 

Nilsson (1993), är ytterligare ett område som påverkas av olika sätt av samtalsregler.  
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Äldre personer har t.ex. en gång fått lärt sig hur man pratar med gamla och detta kanske ej 

stämmer överens med de yngres samtalsstil. Ungdomligare människor talar ofta mer 

känsloladdat, här- och nu inriktat och använder ett snabbare tal, detta kan innebära 

kommunikationssvårigheter. Genom att påvisa reglerna som styr ett samtal så medvetandegör 

man dem och genom det undviker man kommunikationsstörningar och negativa 

attitydsbildningar. I skolan skulle denna träning kunna fungera som en viktig kunskaps - och 

färdighetsdel och motverka konflikter. 

 

Samtalet är en primär form av kommunikation och det bidrar till att vi som barn formar vår 

identitet. I samtalet upprätthåller eller gradvis förändrar vi bilden av oss själva, ett samtal är 

identitetens spegelbild som speglar relationen med andra människor. Varje reaktion från andra 

innebär en pusselbit i det som utgör vårt medvetande att vi ser oss själva i andra. Ju fler 

positiva reaktioner vi får, desto positivare självbild och bättre självkänsla får vi. 

 

Nilsson (1993) menar vidare att språk inbegriper att tala och lyssna, där lyssnandet är lika 

viktigt som talandet för att lära sig ett språk. Genom att lyssna på andra så lära man sig att 

lyssna inåt, man bearbetar erfarenheter och utvecklar kunskaper om sig själv och sin omvärld. 

Språket ger struktur och mening åt upplevelser och erfarenheter.  

 

Samtalet är en mötesplats där både jag och andra kan passera. Det goda samtalet innerhåller 

äkthet, man ger av sig själv och accepterar den andre. Man strävar vidare efter att förstå och 

bli förstådd - det krävs tålamod och fantasi för att förstå vad människor menar och säger. 

Språket är mångtydligt och vi är vana att fylla i oklarheter och utelämnanden eftersom vi 

väntar på sammanhanget. I ett samtal kommer ”du” före ”jag”, den andres närvaro finns före 

ordet. I skriftspråket är det tvärtom, först finns ett jag som uttrycker orden och när det skrivna 

är färdigformulerat så kommer mottagaren. 

 

I den muntliga kommunikationen är talet flytande och inte fast som i skriften. Det gör att det 

är svårare att reflektera i ett samtal, än över något som är skrivet, eftersom orden i skrift är 

synliga. I skolan får man lära sig regler för skriftspråket, men någon systematisk träning i 

talandet förekommer sällan. Det ”levande ordet” är en otränad konst (Nilsson, 1993). 
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Författaren anser att man i den svenska eller skandinaviska kulturen inte använder åsikter som 

kontaktform. Det som sägs skall vara igenomtänkt och man ändrar inte åsikt under samtalet 

med hedern i behåll. I andra kulturer kan man betrakta samtal som en slags underhållning 

eller utmaning och efterstävar dynamik snarare än neutralitet. I västvärlden och skolvärlden 

betonar vi kopplingen mellan tal och tänkande, att skriva och tala är nästan synonymt.  

I andra kulturer lägger man större tonvikt vid att tydliggöra sambandet mellan kunskap och 

handling eller kunskap och samhandling. Kommunikationsregler för olika kulturer kan också 

skilja sig åt. Förutom samtalsregler finns det även icke verbala uttryckssätt att beakta.  

 

I klassrummet måste det finnas en närhet mellan kunskap och handling, mellan tänkande och 

verklighet, där man får tillfälle att jämföra egna erfarenheter med teoretiska kunskaper. Det 

innebär att det ur lärandesynpunkt är viktigt att eleverna får lära känna varandra, lösa problem 

och konflikter, lära sig kritiskt värdera åsikter, diskutera och argumentera både faktautsagor 

och moraliska frågor (Nilsson, 1993). 

 

Dialogpedagogik 
Enligt Dysthe (1996) är dialogpedagogik en undervisningsmetod som betonar samspel mellan 

lärare och elever. Det dialogiska klassrummet framhåller språkets centrala betydelse för 

lärandeprocessen. Språk och tänkande har en nära koppling, och språket är en skapande kraft 

tillsammans med andra människor. Kommunikation och språk är utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv, själva förbindelseleden mellan de mentala processerna hos en individ och de 

sociala läroaktiviteterna. 

 

Lärandepotentialen ökar då man samtalar med andra, eftersom samspel och lärande är 

sammanlänkande. Det är därför viktigt att studera den språkliga kommunikationen i 

lärandesituationerna. De dialogiska relationerna i klassrummet kan vara lärarens muntliga 

samspel med gruppen, lärarens muntliga och skriftliga samspel med enskilda elever, elevers 

muntliga sampel mellan varandra, skriftligt eller muntligt samspel mellan en grupp elever, 

samspel mellan elevtexter och andra källor samt samspel med texter utifrån.  
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Batkhin (1981 i Dysthe, 1996) betraktar själva livet som dialogiskt. Att leva innebär att 

engagera sig i en dialog, att lyssna, komma överens, svara och ställa frågor. I Batkhins 

språkfilosofi ingår det att vi inte kan uppfatta oss själva som en helhet, om vi inte relaterar oss 

till andra. Det är genom andra som vi får insikt om oss själva. Dialogen är en grundläggande 

kvalitet i det mänskliga samspelet och ett mål att eftersträva i mötet med andra människor, 

t.ex. i klassrummet. 

 

Dialogen måste, enligt Dysthe (1996), få ett stort utrymme i klassrummet. Dialogen skärper 

tänkandet och påverkar dess kvalitet. Genom att formulera ett problem språkligt, får man 

möjlighet till nya associationer, insikter, uppslag till nya lösningar och tankar och idéer 

utbyts. Ett tyst klassrum gynnar inte kreativiteten och inte heller får man lära av varandra. 

Eleverna är egna kunskapskällor som man bör ta tillvara på eftersom nya tankar föds genom 

att vi kommunicerar språkligt. En av våra största uppgifter som pedagoger är att lära elever att 

lära sig själva. Självtilliten stärks då och eleven får en trygg grund att gå vidare på.  

 

I ”Kursplaner i svenska” (2000) beskrivs att kunskap bildas genom språket och därigenom 

görs synlig och hanterbar. I ”Kursplaner för svenska som andraspråk” (2000) åsyftas att 

kommunikation och samarbetet med andra sker genom språket. 

 

Ahlström (1996) menar att elevers olika behov möts i det sociala samspelet i klassrummet och 

de ges där möjlighet att tillägna sig matematik på olika sätt. Eleverna behöver hjälp av läraren 

att tydliggöra och utveckla sina tankar. Deras olika behov tillgodoses genom ett 

klassrumsklimat där deras tankar respekteras och tas på allvar. I ett samtal med eleven kan 

läraren locka fram uppfattningar som eleverna har. Det matematiska samtalet ger även 

eleverna möjlighet att reflektera och uttrycka sina tankar och ompröva dem i samspel med 

andra. 

 

Metakognition 
Då vi ökar vår kunskap om hur barn tänker och deras förmåga att lära, hjälper vi dem att 

förbättra sitt lärande. Lärare bör därför se till att förvärva sig kunskaper om barns 

tillvägagångssätt då de lär sig. En metod för detta är att intervjua eleverna eftersom man 

genom intervjuer och observationer får värdefull information om hur eleverna resonerar.  
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Därifrån kan man sedan bygga vidare på barnens erfarenheter, deras tidigare kunskaper. Vår 

uppgift som pedagog är vidare att utmana barnens tankar, då deras tankar har betydelse för 

vad de uppfattar och förstår. Utifrån de utmaningar och erfarenheter som barn får i 

pedagogiska kontexter påverkas deras tänkande. Därför måste vi vara beredda att omvärdera 

vår förståelse och undervisning eftersom barns föreställningsvärld och erfarenheter varierar 

(Doverborg & Pramling 2000). 

 

Moreau (2003) anser att eleverna bör lita på sitt eget tänkande. Ett sätt för att lära sig detta 

kan vara att eleverna får samtala kring problemlösningar. Vid dessa samtal ges möjlighet att 

diskutera och argumentera med andra. Samtalen utvecklar elevernas tänkande. 

Undervisningsmetoderna skall vara varierande och passa olika elevgrupper. Informationen 

skall presenteras så att eleverna blir engagerade. 

 
 Genom att visa på uppgifternas relevans och ställa mer komplexa frågor fångas 

 elevernas idéer  upp och vidareutvecklas. Dessa lärare känner igen och bekräftar 

 elevernas egna sätt att tänka matematiskt, vilket ger eleverna självtillit 

 (Moreau, 2003, s 12). 

 

Även Ahlberg (2001) menar att vi som lärare måste ta elevens perspektiv och anstränga oss 

för att förstå hur eleven uppfattar och erfar det matematiska innehållet. Då får eleven tilltro till 

sitt eget tänkande och ges en möjlighet att lära. Eleven känner att sitt eget sätt att tänka 

accepteras. Människors kunskapsbildning är betydelsefull för att tillgodose alla elevers behov. 

Det är väsentligt att läraren har kunskap i ämnet, didaktisk medvetenhet och kunskap om 

metakognition. 

 

Detta stämmer in på Piagets konstruktivistiska syn på inlärning som innebär att barnet själv 

konstruerar och skapar kunskap och förståelse. Enligt Piaget uppstår förståelse när eleven är 

aktiv och reflekterar över sitt innehåll (Doverborg m.fl., 1987).  

 

Donaldson (1978) betonar betydelsen av att kunna kontrollera sitt tänkande, metakognition. 

Kontrollfrågan har stor betydelse för förmågan att tänka fritt. Detta innebär t.ex. att man kan 

koncentrera sig på ett problem och inte distraheras av åsikter, sinnesintryck och kunskaper 

som inte har med problemet att göra. Barnet måste bli medveten om sitt eget tänkande för att 

kunna styra det.  
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Läs, skriv- och matematiklärandet spelar en viktig roll då det gäller att lära sig att stanna upp 

och tänka efter. Det skrivna ordet är varaktigt och medför att barnet kan stanna upp och 

överväga olika möjligheter, vilket eleven kanske inte har haft möjlighet till tidigare. 

Egenskaperna hos det skrivna ordet gynnar medvetenheten om språket samt det egna 

tänkandet och utvecklar den egna intellektuella självkontrollen. Detta gynnar alltså 

utvecklingen av det tänkandet som är utmärkande för matematik, logik och naturvetenskap.  

 

Vi behöver beakta de språkliga färdigheternas tillväxt hos barn. Barn förvärvar dessa 

färdigheter innan de blir medvetna om dem. 

 
Ett barns medvetenhet om vad han talar om - de saker utanför honom som språket 

syftar på - kommer normalt före hans medvetenhet om vad han talat med - de ord 

han använder. Och han blir medveten om vad han talar med - själva orden - innan 

han alls är medveten om de regler som bestämmer deras ordningsföljd, de regler 

som styr hans egen produktion av ord (Donaldson, 1978, s 81). 

 

Det finns, enligt Gelman och Gallistel (1978 i Ahlberg, 2001) fem fundamentala principer för 

förståelsen av aritmetik. Eleverna måste ha förstått alla 5 principerna för att inse idén med 

aritmetik: 

 
1. Abstraktionsprincipen innebär att antal element i samtliga mängder av väl avgränsande 

föremål kan räknas. 

2. Ett till ett - principen föreskriver att en jämförelse av antalet föremål i två olika mängder 

kan ske genom att ett föremål i den ena mängden får bilda par med ett föremål i den 

andra mängden. 

3. Principen om godtycklig ordning säger att antalet föremål i en mängd är inte beroende av 

i vilken ordning uppräkningen sker eller hur föremålen är grupperade. 

4. Principen om bestämda räkneord stipulerar att räkneorden har en bestämd ordning och 

ska paras ihop med ett enda föremål när man ska räkna antalet i en mängd. Varje 

räkneord följs av ett bestämt annat räkneord. 

5. Antalsprincipen eller kardinalitetsprincipen innebär att vid en uppräkning, där ett 

föremål paras med ett räkneord, anger det sist nämnda räkneordet antalet föremål i 

mängden (Ahlberg, 2001, s 30). 

 

De tre första principerna kan barn ha tillägnat sig utan att de har någon uppfattning av tal och 

uppräkning, medan de två sista är direkt relaterade till kunskap om talsekvensen. 
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Matematik som språk 
Enligt Malmer (2002) talar vuxna för lite med sina barn. Samtalet är på väg att bli utrotat 

eftersom tv och video allt oftare ersätter dialogen människor emellan. Då språket utvecklas i 

en social samvaro kan man känna oro över det bristfälliga språkbruket som många elever har 

vid skolstarten. På förskolor tränar man barnen med språklekar och detta är en värdefull 

investering för barnen. 

 

Många elever känner oro inför matematiken, eftersom den hör skolan till och inte deras 

vardag. Elevens eget ordförråd spelar här stor roll, eftersom man med ordens hjälp kan 

uttrycka sin kompetens. Begreppsorden har en grundläggande roll i matematikundervisningen 

och för att träna dessa begrepp bör vi som lärare ta tillvara på elevernas spontana berättande, 

lära dem att lyssna, leka fram nya ord samt använda oss av praktiskt laborerande. Att tala är 

ett sätt att lära, därför bör både muntligt och skriftligt språk tränas. Genom att formulera 

tankar i ord och skrift tillsammans med andra utvecklar vi tankeprocessen. Eleverna får ett 

fördjupat lärande då de tvingas att ta egna ställningstaganden och därför är kommunikation i 

matematik en sådan viktig metod i undervisningen: 
 

Former för att bedriva konstruktiva samtal måste ses som naturliga och viktiga 

inslag i undervisningens uppläggning (Malmer, 2002, s 58). 

 

Detta överensstämmer med Lpo-94 (i Lärarens handbok, 2002) vilken menar att 

undervisningen i matematik skall sträva efter att eleven kan använda och förstå logiska 

resonemang, generalisera och dra slutsatser samt förklara och argumentera för sitt tänkande. 

 

Stendrup (2001) konstaterar att man i undervisningen i matematik måste se matematik som ett 

språk. För att kunna tala ”matematiska” så måste matematiken begreppsligt fungera som ett 

tanke- och medvetenhetsinstrument och därefter som ett kommunikationsmedel. Då man skall 

tillägna sig nya begrepp bör man kunna tala om och kring detta, eftersom ett språk alltid 

handlar om något och har en relation till något. I dagens skola tvingas många elever att lära 

sig ”matematiska” utantill - begreppen blir till glosor - och därmed går begreppens syntax och 

semantiska karaktär förlorad. 
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Enligt Lundh m.fl. (1992 i Stendrup, 2001) är elever som är matematikbegåvade utrustade 

med ett språkligt förhållningssätt till matematik och ”ser” matematiska begrepp och siffror. 

De kan argumentera självsäkert för sitt eget tänkande och argumentera med matematiken. För 

andra elever är den språkliga kommunikationen i och om matematiken avgörande för hur de 

lär sig. I denna kategorisering syns två lärandeprofiler: spatial, (förmåga att se hur linjer, ytor 

och rymder förhåller sig till varandra) och verbal intelligens. De matematikbegåvade eleverna 

är övervägande spatialt begåvade och klarar matematiken oavsett hur undervisningen ser ut. 

Dessa elever kan dock bli understimulerade och uttråkande och skulle lära sig mer i en 

dialogisk och reflekterande undervisningssituation. En sådan metod skulle även ta hand om de 

som är verbalt intelligenta:  

 
… min poäng här är att en koncentration på ett verbalt intellektuellt arbetssätt i 

matematik skulle omfatta och gynna alla elevkategorier[…] (Stendrup, 2001,  

s 113). 

 

Höines (2000) framhäver betydelsen av att lära eleverna matematikspråket samt att låta dem 

använda alla sina språk. Hon inspireras av Vygotskijs teorier om att eleven bör få använda 

kroppsspråket, tecken och det talade språket. Författaren anser att det är oerhört viktigt att vi 

lyssnar till barnen och tolkar deras språk så att vi får veta vad de vill uttrycka. På detta sätt får 

vi reda på vad eleverna kan och hur och när de har lärt sig det. Målet måste även vara att 

eleverna skall inse vilka kunskaper de har och hur de skall kunna förmedla dem. Då eleverna 

kommer till skolan har de mängder av matematisk erfarenhet men deras begreppsuttryck 

stämmer dock inte alltid överens med de vuxnas t.ex. då det gäller symbolspråket. Höines 

(2000) refererar här till Vygotskij som kallar de språk som barnen behärskar för ”språk av 

första ordningen”. Nya språk kräver översättning för barnen för att de skall komma i kontakt 

med barnens associationsvärld. Dessa kallas ”språk av andra ordningen” och står inte i direkt 

kontakt med begreppsinnehållet, utan kräver ett språk av första ordningen som förbindelseled. 

Vygotskij anser att alla nya språk fungerar som språk av andra ordningen.  
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Eleverna har olika begreppsinnehåll när de kommer till skolan, utifrån vilka erfarenheter som 

de har med sig. Begreppsinnehållet hänger samman med elevens begreppsuttryck. Därför är 

det viktigt att eleverna får arbeta med språkformer som är kända för dem och som de kan 

utveckla tillsammans med andra. Barn har olika sätt att uttrycka sig, genom att samtala, rita, 

skriva etc. Läraren har här en viktig roll genom att använda sig av ett medvetet språkbruk. 

Genom att låta eleverna använda sitt muntliga språk och andra språkformer i matematik kan 

de sedan koppla dem till det matematiska symbolspråket (Höines, 2000). 

 

Detta motsvarar Lpo-94 (i Lärarens handbok, 2002) där det står att  

 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.  

Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter,  

språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskaps- 

utveckling (Lärarens handbok, 2002 s 10). 

 

Matematikens kontext kan enligt Sandahl (1997) formas i tre uttryckssätt: akademisk 

matematik, etnomatematik och skolmatematik. Den akademiska matematiken bygger på 

regler och samband som några få människor har utformat. Skolmatematiken har, för eleverna, 

inneburit en reproduktion av regler från den akademiska matematiken. Etnomatematiken har 

utvecklats i en sociokultur och har ett individ- och gruppstyrt regelföljande. Här utvecklar 

individen egna regler för sin egen matematik och beskriver den på det sätt, som individen 

anser passar bäst för situationen som föreligger. Etnomatematiken innefattar olika gruppers 

jargong, symboler, koder, myter och att resonera matematik. 

 

För att koppla det till Lpo-94 (i Lärarens handbok, 2002) kan man säga att de mål som 

eleverna skall uppnå har en etnomatematisk prägel medan målen att sträva mot riktas mot den 

akademiska matematiken. 

 

Regelns plats i en social kontext och handlingens historik är avgörande för att förstå hur 

mening och begrepp skapas enligt Taylor och von Wright (1995 i Sandahl, 1997). Begreppet 

är knutet till handlingssättet och uttrycks därigenom som en regel. Det är handlingen som 

representerar regeln och begreppets användning.  
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De finns två typer av regler. Den ena är konstitutiva regler och de innebär att eleven förstår 

meningen med handlingen utifrån tidigare erfarenheter, elevernas meningsskapande följer 

regler. Den andra är regulativa regler och de innebär formell handledning t.ex. marginalerna i 

matematikboken eller att sätta en siffra i varje ruta.  

 

Meningsfullhet betyder både begriplighet och relevans. Begreppet begriplighet när det gäller 

matematik beskrivs av Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994 i Sandahl 1997) genom fyra 

nivåer: 

 

• GÖRA: Genom att praktiskt göra något så löser eleven en uppgift. 

• BERÄTTA: Eleven berättar om sin metod för andra. 

• FÖRKLARA: Här förklarar eleven hur metoden fungerar. 

• ARGUMENTERA: Nu krävs en djupare förståelse till val av metod och eleven 

argumenterar för sitt väljande. Här ryms ställningstagande och värderingar. 

 

Lärarens inställning till regelföljande och hur barn lär matematik får konsekvenser för 

elevernas lärande. Om pedagogen koncentrerar sig på en viss sorts regler och bortser från 

elevens erfarenheter och praktisk klokhet så kan regelverken bli till skada. 

 

Höines (2000) menar att elevernas matematik ligger i deras språk och kultur. När eleverna 

kommer till skolan har de redan kunskaper om matematik som de använder i vardagen och 

leken. Det är viktigt för oss som pedagoger att ta till vara dessa förkunskaper, då det är utifrån 

dessa kunskaper som vi sedan kan bygga vidare. Genom att samtala, intervjua och observera 

eleverna kan vi lägga undervisningen på rätt nivå. Därefter kan vi sedan knyta an med nya 

kunskaper. När man börjar med matematik i skolan måste man använda sig av de olika språk 

som barnen är förtrogna med, såsom att samtala, rita teckningar och skriva.  

 

Ahlberg (1995) anser att då eleverna ska bli förtrogna med det matematiska symbolspråket 

och kunna översätta det vardagliga matematiska tänkandet till matematiskt symbolspråk, 

måste de få möjligheter att arbeta med olika former av problemlösning. Att skriva, rita och 

tala är då betydelsefulla verktyg.  
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Genom att själva och tillsammans med andra fundera över olika lösningar, skriftligt berätta 

och dessutom använda sig av det formella matematiska språket, blir skriftspråket en hjälp att 

översätta den vardagliga matematiken till det formella symbolspråket.  

 

Jodal (2003) menar att språklig förmåga har betydelse för möjligheten att lära sig matematiska 

begrepp. Förmågan att förstå matematik hänger samman med språklig förståelse då språket 

måste vara befäst innan eleven kan tillgodogöra sig matematiska symboler. Barn med brister i 

språket blir hjälpta av att det talas mycket matematik på lektionerna. Elever som samtalar med 

varandra i grupp kring olika problem, konfronteras med andras sätt och tänka och resonera. 

Detta kan ge dem nya perspektiv och deras tankar kan förädlas och övergå till mer 

vetenskapliga tankeformer. Kommunikationen i matematikundervisningen har stor betydelse 

då kunskapsutveckling sker i samspel med andra människor. Författaren pekar på att mycket i 

undervisningsmetoderna bör utvecklas eftersom pedagogerna inte har tillräckliga kunskaper 

om hur eleverna tar till sig matematik. 

 

Matematik och arbetsmetoder 
Matematik på talets grund är en metod som Malmer (2002) förespråkar. Detta är ett 

förhållningssätt i matematikundervisningen där man utgår från en analytisk metod, utifrån 

elevernas erfarenheter och verklighet. Man fokuserar på kvaliteten och inte kvantiteten i 

matematiken. Samtalet har en viktig plats då man är intresserade av elevens tankeprocess och 

inte av uppgifternas svar. Denna metod är inspirerad av Leimars Läsning på talets grund 

(Malmer, 2002). Metoderna har parallella arbetssätt som utgår från helheten för att sedan gå 

in på delarna. Om barn skall få någon mening i de ord de läser måste de kunna ordens 

betydelser. På liknande sätt måste eleverna tolka de matematiska symbolerna och uppleva att 

dessa har en mening i det verkliga livet. Detta medför att man måste utgå från barnens 

verklighet och hämta idéer och låta dem vara utgångspunkten i olika matematikuppgifter t.ex. 

räknehändelser. 
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Enligt Malmer (2002) finns det olika nivåer av förståelse i matematik. Dessa bör vara föremål 

i undervisningen för att alla elever skall få en förståelse av matematik. Utifrån erfarenheter 

och en språklig kompetens bildas förutsättningar för begreppsbildning.  

 
 

Figur: Inlärningsnivåer (Malmer, 2002, s 31). 

 

TÄNKA - TALA. 

Undervisningen skall ha sin utgångspunkt i elevernas verklighet och olika förutsättningar. 

Elevernas lust och nyfikenhet är central. Eleverna skall få undersöka, uppleva och upptäcka. 

Här samlar eleverna ord och lär sig nya begrepp. Språket tränas. 

 

GÖRA - PRÖVA 

Handen är hjärnans förlängda redskap. Här arbetar man laborativt och undersökande med 

hjälp av klossar, stavar och geobräda. Konkret material används för att eleverna skall 

upptäcka samband. Likheter-olikheter, problemlösning och delens förhållande till helheten 

tränas. 

 

SYNLIGGÖRA 

Här synliggörs elevens egna tankar genom olika uttrycksformer såsom teckningar, kartor, 

figurer, diagram och mönster. 
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FÖRSTÅ - FORMULERA 

Eleverna måste få möjlighet att arbeta utifrån sina förutsättningar och i sin egen takt. Det är 

viktigt att läraren uppmärksammar att eleven förstår det den gör. Eleven behöver förståelse 

för att kunna gå vidare i sitt lärande och därför är nivåerna 1-3 så viktiga!  

Symbolspråket följer inte alltid tankegången och det kan då uppstå svårigheter för eleverna 

efter som de så snabbt blir programmerade på hur man formellt skall skriva. Exempel på detta 

är: ”- Åsa vill köpa godis för 8 kr, men hon har bara 6 kr. Hur mycket fattas?” 

Enligt det tidigare formella skrivsättet lär sig eleverna att skriva 8-6=2, då det hade varit 

naturligare för barnen att utgå från sitt eget handlade och skriva 6+_=8.  

 

TILLÄMPNING 

När och hur kan man använda sin nya kunskap? Här kommer eleverna med kreativa idéer och 

arbetar med problemlösning. 

 

KOMMUNIKATION 

För att uppnå förståelse för matematikens användbarhet bör den integreras med andra ämnen. 

Genom denna integration synliggörs och erfars värdet av matematiken. På denna nivå ges 

eleverna möjlighet att reflektera, granska, diskutera och argumentera. 

 

Ahlberg (1995) menar att barn möter matematik i en tidig ålder, genom att de möter 

matematiska begrepp i interaktion med omvärlden. När det lilla barnet leker och samtalar så 

får hon/han förståelse för storlek, form, massa m.m. Genom att samtala om matematik så 

stödjer vi barnens språkutveckling. Samspelet mellan människor är avgörande för betydelsen 

av begreppsbildning. Om barnen får arbeta med problemlösning i grupp, får de tillgång till 

olika lösningar som de måste värdera. De tvingas då formulera och försvara sin egen 

uppfattning, lyssna och utvärdera sina kamraters förslag samt vara med och komma överens 

om en gemensam lösning.  
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För elever med dåligt självförtroende, beträffande den egna problemlösningsförmågan, är 

grupparbeten av stor vikt. Här får de upptäcka att andra barn också brottas med problem. 

Läraren får god insikts i barns tänkande då hon följer med i gruppernas arbete: 

 
Alla barn bör få tillfälle att upptäcka att man kan lära av varandra. 

När barn får ta del av hur kamraterna har löst olika uppgifter påverkas deras  

förhållningssätt till matematiken positivt i flera avseenden (Ahlberg, 1995, s 33). 

 

Ahlberg (1995) betonar vikten av att ”tala matematik” och knyta an till elevernas verklighet. 

Det finns olika sätt att lösa uppgifter som problemlösningar, laborativt arbete och att samtala 

matematik i grupp. Då det gäller problemlösning i grupp lär man sig att upptäcka samband, att 

våga tänka, utveckla idéer, lyssna, samarbeta och analysera. Barn lär sig även att upptäcka de 

olika räknesätten. När man arbetar med problemlösning tillsammans med andra kan eleverna 

se att det finns många olika lösningar.  

 

Olika arbetsområden som berikar elevens matematiska förståelse och språk erhålls i Olstorpe 

m.fl. (1998). När man klassificerar och sorterar skapar man ordning och struktur vilken är 

grunden för logiskt tänkande. Ett annat viktigt område är jämföra och mäta. Dessa utvecklar 

förståelsen av kvantitet och här tränar även eleverna statistik. Vidare bör man arbeta med 

läge, riktning, rum och form. Barn som har en grundläggande rumsuppfattning och en väl 

utvecklad språklig begreppsbildning har en bra grund för att utveckla mer avancerade begrepp 

inom matematiken. Vidare bör man uppmärksamma mönster som en arbetsform. Att se och 

tyda mönster är viktigt för den fortsatta matematikförståelsen. Denna förmåga är ett viktigt 

redskap vid problemlösning. Här används dialogen i stor utsträckning för att uppnå förståelse. 

Antalsuppfattningen tränas genom att i samtal, enskilt eller i grupp, öva på talramsor. 

Räkneorden tränas genom upprepning i sång, rytmik, dans och lek. Siffror och tal finns 

överallt i barnets omgivning. Siffror är de skriftliga symbolerna som vi använder oss av för att 

uttrycka tal. Författarna understryker vikten av en god antalsuppfattning innan eleverna börjar 

arbeta med matematik som symboler och siffror. 
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Didaktiska perspektiv 
Claesson (2002) beskriver det sociokulturella -, det konstruktivistiska - och det 

fenomenografiska perspektivet som tre inriktningar om hur elever tänker och erfar: Bakom 

det sociokulturella perspektivet står Lev Vygotskij. Vygotskij inriktade sig på den sociala 

miljön, att människor integreras i det sammanhang de växer upp i. Han betonade starkt 

språkets betydelse för lärandet. I det sociokulturella förhållningssättet fokuserar man på 

kommunikationen, sammanhanget och den omgivande kulturen. Man kan koppla den 

sociokulturella rörelsen till den s.k. progressivismen där John Dewey är förgrundsgestalt. 

Båda ansatserna betonar vikten av elevernas aktiva handlande och undersökande. Tydligast 

har den sociokulturella inriktningen påverkat språkundervisningen. Det är i sociala praktiker 

som lärandet kommer till stånd. 

 

Inlärningsteoretiker som Lev Vygotskij och Mikhail Bakhtin betonar vikten av socialt 

samspel och kommunikation. Om detta skriver även Dysthe (1996): 

 
De viktigaste egenskaperna i den dialogiska undervisningen har jag relaterat till 

Bakhtins dialogbegrepp. Mening är något som skapas genom samspel. 

Förståelse uppstår i samspelet mellan lärare och elever medan de pratar om och 

lyssnar på det de läser och skriver. Jag delar Vygotskijs syn på inlärning som 

något som är både kognitivt och socialt: Jag är överens med honom i hans 

uppfattning att språket både är en individuell kognitiv process och en 

kommunikationsprocess. Detta innebär att mening skapas i en gemenskap och 

att en optimal inlärningspotensial är beroende av en samverkan mellan dessa två 

processer (Dysthe, 1996, s 221-222). 

 

Bakom konstruktivismen står bl.a. Jean Piaget. Piaget ansåg att människor ej är som tomma 

blad som skall fyllas, de försöker istället skapa sig förståelse av den kontext som de ingår i. 

Genom att prova och undersöka, sker barnets språkutveckling och de utvecklas successivt 

genom att de tillägnar sig nya erfarenheter. Det är genom handlingar som lärande skapas. Då 

läraren lyssnar på eleverna bygger hon upp en modell över hur eleverna tänker. När sedan 

läraren har stämt av hur elevernas verklighet är så kan hon utmana den.  
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Den lärare som arbetar utifrån en konstruktivistisk teori bör ha förståelse för hur varje elev 

tänker. Enligt denna ansats är pedagogens uppgift att uppmuntra elevers självständighet, att 

dela med sig av sin förståelse, reflektera över sina kunskaper samt att engagera eleverna i 

dialoger (Claesson, 2002). 

 

I Ahlberg (1992) läser vi att Piaget beskriver kunskap som bestående av mentala strukturer. 

Genom våra handlingar och vårt tänkande uppkommer transformeringar av strukturerna. De 

viktigaste förändringarna är de som är reversibla, dessa benämner han som operationer: 

 
Det är endast när barn förmår utföra reversibla transformationer (operationer), 

som de har förutsättningar att tillägna sig matematisk förståelse  

(Ahlberg, 1992, s 40). 

 

Fenomenografi är den yngsta av dessa tre inriktningar och skapades 1970 under ledning av 

Ference Marton (1993 i Claesson, 2002). I denna forskningsansats försöker man kartlägga 

vilka uppfattningar som tillskrivs vissa fenomen. Man försöker ta reda på hur människor 

tänker eller uppfattar något och detta kallas andra ordningens perspektiv. I första ordningens 

perspektiv är man inte intresserad av den subjektiva sidan av fenomenet utan bara av objektet. 

I fenomenografin använder man sig av intervjuer som ett verktyg för att analysera fram olika 

skillnader i uppfattningar. De kvalitativa differenserna skall komma i dagen. En lärares 

undervisning skall lyfta fram variationerna av ett fenomen så att eleven blir varse om olika 

sätt att erfara fenomenet. Det finns dock enligt Marton (1993 i Claesson, 2002) inte ett rätt 

sätt att undervisa och inte heller en enda riktig metod för hur man lär elever. Marton har på 

följande vis beskrivit hur elever uppfattar lärandet: 

 
A) som att utöka sin kunskap, B) att memorera och återge, C) att tillämpa, D) att förstå, E) 

att se på något på ett annat sätt och F) att förändras som människa. De tre första 

kategorierna A, B och C visar hur lärandet i första hand är inriktat mot att återge och i de tre 

sista kategorierna, D, E och F, att söka mening (Claesson, 2002, s 34). 
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Att på detta sätt organisera kvalitativa kunskaper i fenomenografin är inte något unikt. Samma 

system finner vi t.ex. Blooms taxonomi (Claesson, 2002): 

 

• Kännedom: Svara på frågorna när, var och hur. 

• Förståelse: När en elev kan återberätta med egna ord. 

• Tillämpning: När eleven kan tillämpa det han har förstått i ett sammanhang. 

• Analys: Eleven kan förklara hur något ligger till och varför. 

• Syntes: En helhet bildas genom att ovanstående punkter knyts samman. 

• Värdering: Eleven kan ta ett ställningstagande och ha ett kritiskt förhållningssätt. 

 

Dessa kunskaper är ordnade hierarkiskt. Blooms taxonometer och strävansmålen i Lpo-94  

(i Lärarens handbok, 2002) har starka likheter i uppbyggnaden. I Lpo-94 talar man om fakta, 

förståelse, förtrogenhet och färdighet. Det är viktigt att den fenomenografiskt inspirerade 

läraren har kunskap om de skilda uppfattningarna i ett undervisningsfenomen som finns hos 

eleverna och bemöter dem på lämpligt sätt. 

 

Pramling (1994 i Claesson, 2002) har försökt att översätta de fenomenografiska teorierna till 

praktisk undervisningsverklighet. Ett par av de grundläggande principerna är att pedagogen 

skall ha kunskap om hur barnen tänker, ta reda på barnens idéer, låta eleverna tänka, fundera 

och reflektera, låta barnen lära av varandra etc. Det skolämne som mest har influerats av den 

fenomenografiska forskningen är matematik. Läraren skall ge eleverna möjlighet att berätta 

hur de har tänkt, för att komma fram till en lösning på ett matematiskt problem.  

 

Likheterna mellan dessa tre forskningsansatser är att de tar hänsyn till hur elever tänker, 

förstår och konstruerar kunskap. Lärarens skall vidare skapa situationer där eleverna 

självständigt får möjlighet att kommunicera med varandra.  

 

Ansatserna skiljer sig åt när det gäller vad de har sitt fokus. Den sociokulturella inriktningen 

fokuserar på vad den sociala omgivningen och språket/kommunikationen innebär för lärandet. 

Konstruktivismen fokuserar på människors bild av verkligheten och hur den kan förändras. 

Fenomenografin fokuserar på variationen i uppfattningarna och hur de samspelar för att få ett 

lärande att komma till stånd (Claesson, 2002). 
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3. Problemformulering – syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att upptäcka och identifiera pedagogers uppfattningar om kommunikation i 

skolmatematiken.  

 

Centrala frågeställningar: 

 

 Vad är pedagogers uppfattningar om matematik som språk? 

 Hur praktiserar pedagoger och elever matematik som  

kommunikationsämne i undervisningen? 
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4. Metod 

Val av metod 
Studiens syfte är att upptäcka och identifiera pedagogers uppfattningar om kommunikation i 

skolmatematiken. Därför valde vi en kvalitativ metod där vi var inspirerade av 

fenomenografin som didaktisk forskningsansats. Inom fenomenografin söker man efter 

strukturen hos fenomenen genom att undersöka hur människor erfar olika upplevelser. 

Kunskaper om fenomenens kvaliteter hjälper oss att förstå en företeelse. Inom 

fenomenografin är man inte intresserad av siffror utan hur många olika sätt man kan tänka på. 

I kvalitativa studier generaliserar man inte och ser inte till variabelvärderna. Fullt kvalitativt 

blir tänkandet då man lyckas undvika jämförelser som fler eller mer. Man är intresserad av 

hur människor resonerar och reagerar och vill förstå och finna mönster (Trost, 1993).  

 

Enligt Backman (1998) resulterar kvalitativa studier i verbala formuleringar. Utsagorna sker 

verbalt och man använder sig av ordet som ett instrument. Man utgår från hur individen 

upplever och tolkar den omgivande verkligheten. I den kvalitativa metoden är det människan 

som är huvudinstrumentet. I den kvalitativa forskningsprocessen finns flexibilitet och 

dynamik och det ger utrymme för variationer. Frågeformuleringen sker ofta samtidigt och 

fortlöpande under tiden som studien sker. 

 

Starrin (1994) menar att alla empiriska fenomen på något sätt är kvalitativa och att kvaliteten 

beror på fenomenets egenskaper vare sig vi är medvetna om dem eller ej. Kvalitativ data 

handlar om subjektiva uppfattningar, i en kvalitativ analys vill man identifiera icke upptäckta 

företeelser och egenskaper. Man söker efter variationer, strukturer och processer. Frågetyper 

kan vara: ”- Vad kännetecknar händelsen?”, ”- Vad innebär det”? eller ”- Vad handlar det 

om”?  
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Vår forskningsprocess: 

 
Verktyget för arbetet med vår studie var fenomenografin. Processen tog avstamp utifrån en 

nyfikenhet på kommunikation i matematiken. Vi började med att granska den tidigare 

samlade kunskapen inom vårt område. Problemformuleringen uppstod ur vårt intresse av 

matematik och genom den nyfunna kunskapen från litteraturen. Vi ville ta reda på pedagogers 

uppfattningar om skolmatematiken som kommunikationsämne. Under processen kom vi fram 

till att vi skulle begränsa vårt urval av informanter till att endast bestå av för oss kända 

pedagoger med ett stort intresse för matematik, vi gjorde således ett medvetet urval. Vi fick 

tillträde till våra informanter genom personlig kontakt och vi genomförde intervjuerna på 

informanternas arbetsplatser. Analysen utfördes utifrån våra intervjusvar och i dessa sökte vi 

diskurser, mönster, likheter och variationer som vi redovisade i olika teman, ställda utifrån 

våra intervjufrågor. Resultatet ledde fram till en slutgiltig förståelse och helhetsbild av 

informanternas uppfattningar om skolmatematiken som kommunikationsämne och språk. 

 

Epistemologi - hermeneutik 
Tolkningsansatsen för vår studie är hermeneutisk. Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) har 

hermeneutiken sina rötter i renässansen i två parallella riktningar - dels protestantiska 

bibelanalysen och dels det humanistiska studiet av texttolkning. Huvudtemat för 

hermeneutiken är att meningen hos en del endast kan förstås i samband med helheten.  

Frågeställning
Litteratur-
granskning 
Problem- 

formulering 

Urval 
Tillträde 
Intervjuer 

Resultat 
Analys 

Litt.återblick 
Samman-
fattning 



 

   26

Omvänt består helheten av delar, detta brukar beskrivas med en cirkel - den hermeneutiska 

cirkeln. Cirkeln har senare vidareutvecklats till en spiral, då man i sin tolkningsprocess hela 

tiden fördjupar kvaliteten av tolkningen. Spiralen inkluderar ett flertal dialektiska aspekter 

såsom mellan helhet och delen och mellan närhet och distans. För att vara en god lyssnare bör 

man ha empati, men även förmågan att kunna hålla distansen för att inte dras för djupt in i sin 

forskningsfråga. Man skall kunna skilja på den vardagliga tolkningen och den vetenskapliga. 

I sin tolkningsprocess bör man pendla mellan dessa och inte fastna i ytterligheterna.  

 

Urval och genomförande 
Urvalet bestod av sex stycken pedagoger med matematikkunskaper. Informanterna var 

kvinnor i åldrarna 25-65 år. Alla arbetade med elever i de yngre åldrarna i grundskolan och 

undervisade eller hade undervisat i matematik samt hade eller hade haft matematikansvar för 

klasser. Vi gjorde ett typfallsurval efter våra uppsatta kriterier som bestod av att vi ville ha 

matematikkunniga pedagoger som undervisade i grundskolan. Vårt medvetna urval medförde 

att vi fick tillgång till pedagoger med stor kännedom om matematikämnet. Starrin (1994) 

menar att man kan handplocka informanter med tanke på vad som kan tänkas vara relevant i 

sammanhanget. Intervjupersonerna i en fenomenografisk studie kan ha olika erfarenheter av 

den företeelse som utgör studiens fokus. Innehållet i intervjun skall vara relevant i förhållande 

till undersökningspersonernas intresse och behov. Vi kunde, redan under pågående intervjuer, 

koppla det informanterna sa till tidigare forskning inom matematik som språk och 

kommunikation. Den av oss som var minst känd för informanten genomförde intervjun för att 

öka chanserna till att hålla distansen. Intervjusvaren har lästs igenom ett antal gånger av oss 

båda få att få ut mesta möjliga information. Att vara två har även bidragit till att kunna skilja 

på en vardaglig tolkning och en vetenskaplig då man som två inte lika lätt blir ”hemma-blind” 

och fastnar i sitt eget tänkande. Detta enligt den hermeneutiska spiralens tanke om närhet och 

distans till sin forskning. 

 

Eftersom urvalet var medvetet från vår sida så är det ej statistiskt representativt, 

generaliserbart. Det svarar inte på pedagogers allmänna uppfattningar om 

kommunikationsämnet matematik. I analysen redovisas variationen och mönster hos de 

utvalda pedagogerna, men inte hur många uppfattningar som ingår i varje variation.  
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Vi tog kontakt med pedagogerna genom telefonsamtal och personliga möten för att bestämma 

tid och plats för intervjuerna. Vid intervjutillfället upplystes de även om att intervjuerna var 

konfidentiella. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser i ostörda rum, detta 

för att en trygg atmosfär skulle skapas. Intervjuerna tog mellan 30-50 minuter. 
 

Vid några intervjuer deltog vi båda två och ibland genomförde vi dem en och en. Likväl var 

det en av oss som förde intervjun framåt, den andre var passivt deltagande. Vi använde oss av 

bandspelare för att inte gå miste om information, väl medvetna om att vi vid en 

bandinspelning går miste om gester, mimik och tonfall. I gengäld har vi skrivit ut 

frågesamtalen direkt efter intervjutillfället, då situationen fanns färskt i minnet. Den som 

förde intervjun var den som skrev ut den. Frågorna i intervjuguiden hade låg grad av 

standardisering då vi formulerade oss efter den intervjuades språkbruk och tog frågorna i den 

ordning den passade. Följdfrågorna formulerades efter tidigare svar. 

 

Dysthe (1996) menar att autentiska och öppna frågor är ett viktigt redskap att använda sig av i 

samtal med människor, då man vill få dem engagerade samt hjälpa dem att upptäcka samband  

mellan nya och tidigare förvärvade kunskaper.  

 

Dataproduktion 
Vi använde oss av intervjuer och konstruerade en intervjuguide i form av en mindmap som 

innehöll olika frågeområden (se bilaga 1). Till den hade vi stödfrågor för att få samtalet att 

komma igång (se bilaga 1). Enligt Trost (1993) är de första frågorna avgörande för hur väl 

intervjun kommer att fortlöpa. Därför valde vi inledande frågor som skulle vara lätta och 

bekväma att svara på, och som hade koppling till något inom matematiken som informanterna 

var väl förtrogna med.  

 

Innan vi intervjuade pedagogerna ställde vi oss frågan om hur många intervjuer som vi 

behövde, om de skulle bandas och skrivas ut och hur vi skulle analysera och presentera 

resultatet för informanterna Det är viktigt att man under intervjun visar respekt för vad den 

intervjuade säger, lyssnar uppmärksamt och visar intresse och förståelse, (Kvale1997).Vi 

uppskattande att vi skulle behöva ungefär 5-10 intervjuer som vi skulle banda och skriva ut på 

datorn. Utskriften skulle överföras från talspråk till skriftspråk.  
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Resultatet av analysen av intervjuerna ville vi låta informanterna ta del av innan vi slutligen 

skulle använda oss av dem i uppsatsen. Då vi kontaktade pedagogerna för att be dem 

medverka i vår studie informerade vi dem om att vi skulle tala om matematik. Vi berättade 

också att vår studie skulle handla om matematik som kommunikationsämne. Med 

intervjuguiden som utgångspunkt intervjuade vi sedan informanterna.  

 

Forskningsetiska principer 
De forskningsetiska principerna inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning (2002) 

har till syfte att ge riktlinjer mellan forskaren och undersökningsdeltagaren. Det finns fyra 

huvudkrav på forskning och dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets - och 

nyttjandekravet:  

 

• Informationskravet: Detta har vi uppfyllt genom att informera informanterna om 

forskningsuppgiftens syfte. Vi har talat om att deltagandet är frivilligt och att vårt 

resultat offentliggörs i en c-uppsats. All information har skett muntligt och innan 

intervjutillfället ägde rum. 

 

• Samtyckeskravet: Våra deltagare fick själva avgöra om de ville medverka i vår studie. 

Alla tillfrågade samtyckte till intervjuerna. 

 

• Konfidentialitetskravet: Vi har meddelat informanterna om att vi har tystnadsplikt och 

att vi kommer att förvara bandinspelningarna så att obehöriga ej kan ta del av dem. 

Personerna i intervjuerna försågs i analysen med bokstäver i alfabetisk ordning. Vi 

sökte inte efter åsikter hos de berörda som kunde ge negativa konsekvenser.  

 

• Nyttjandekravet: De insamlande uppgifterna kommer inte att utlånas eller användas 

till något annat än den aktuella studien. 
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Bearbetning och analys av data 
Intervjuerna är utskrivna ordagrant direkt efter genomförandet. Efter detta sparades banden på 

ett säkert ställe. Vi läste först igenom hela materialet. Därefter sökte vi svar på våra frågor i 

intervjuerna och markerade dessa med en särskild färg, per fråga. Alla intervjuer lästes 

igenom och markerades av oss båda. Vi sökte samband och variationer i svaren och 

sammanställde dem i olika teman. Frågorna och svaren lades ut på en stor yta på golvet för att 

se helheten och sedan kunna analysera delarna. Detta enligt den hermeneutiska 

forskningsansatsens syn på textanalys där man först ser på helheten för att sedan gå djupare in 

på delarna. Svaren delades upp i temaområden som vi ansåg motsvara vårt syfte och 

problemformulering. Vi gjorde sedan en tillbakablick i litteraturen och formulerade ett 

resultat. Informanterna fick ta del av resultatet för att kunna opponera sig men samtliga 

godkände våra tolkningar. Studien avslutades med en diskussion.  

Tillförlitlighet 
Begreppet reliabilitet innebär att mätningen är stabil och situationen har varit lika för alla 

inblandade (Trost, 1993). Frågorna skall vara ställda på samma sätt. Ett problem i detta 

sammanhang är att man då förutsätter ett statiskt förhållande. Från ett symboliskt 

interaktionistiskt synsätt utgår man däremot från att man deltar i processen och påverkar den 

så att man således skulle kunna förvänta sig skilda resultat vid skilda tidpunkter.  

 

Sandahl (1997) menar att validitet eller giltighet frågar sig om man har mätt det man skulle 

mäta. Genom att väl beskriva vårt tillvägagångssätt med studien kontra att vi har fått svar på 

våra frågeställningar menar vi att validiteten är hög. Då reliabiliteten och validitet härstammar 

från kvantitativ metodologi och vi i vår studie sökte efter de intervjuades uppfattningar om 

olika företeelser, talar vi dock om tillförlitlighet och trovärdighet. 

 

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) handlar reflexivitet om att fundera kring aktivitetens 

förutsättningar. Man undersöker hur aktiviteten och processen påverkas av personlig och 

intellektuell involvering. Då man reflekterar söker man efter sitt eget tänkande, hur man 

observerar och vilket språk man använder. Reflektion uppstår då en form av tänkande möter 

en annan. Styrkan i reflektionsprocessen i vår studie, ligger i att vi har varit två. Tankar och 

funderingar har kunnat ”bollas” fram och tillbaka. Vi har även konfronterats med 

informanternas uppfattningar samt åsikter och teorier i olika böcker. Vi anser att 

trovärdigheten i vår studie stärks av att vi genomfört intervjuer.  
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Vi har haft möjlighet att ställa följdfrågor så att intervjuerna utmynnat i användbar data. Vid 

en enkätundersökning hade vi ej fått tillgång till utförliga svar. Informanterna hade däremot 

fått möjlighet att tänka igenom frågorna på förhand. Då vi informerat pedagogerna i vår studie 

om vårt ämnesval samt studiens betoning på kommunikation och språk i matematik, anser vi 

att möjlighet till eftertanke givits. Vid utskrifter av intervjuer hävdar Kvale (1997) att det 

alltid sker en tolkning av på vilket sätt intervjudata presenteras. Det är vi som har gjort urvalet 

av citat och vårt eget deltagande kan ha påverkat reformanterna. Då vi hade förkunskaper i 

ämnet så kan vi ha ställt följdfrågor för att få svar som vi kunde använda oss av i analysen. 

Sandahl (1997) anser att det här ligger en svårighet att under intervjun ställa frågor som inte 

är ledande utan till hjälp för att tolka själva frågeställningen. Det handlar om att vara lyhörd, 

kunna lyssna och åter lyssna. Vår förståelse av skolmatematiken som kommunikationsämne 

ökade ytterligare genom att ta del av de intervjuades kunskaper och uppfattningar. 

 

Vi har beskrivit vårt tillvägagångssätt noga. Enligt Starrin (1994) är detta en viktig ingrediens 

i tillförlitligheten av undersökningen. Genom att vi har beskrivit vårt tillvägagångssätt av vår 

studie, kan läsaren uppnå en djupare förståelse av våra pedagogers uppfattningar om 

matematik som kommunikationsämne. 
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6. Resultat  
Vårt resultat redovisas i fyra områden. De olika delarna är sammanställda utifrån våra 

intervjufrågor och de går alla mer eller in i varandra. På slutet följer en figur över upptäckten 

av de två spår, grenar av språk i matematik som vår studie lett fram till. 

 

Intervjufrågorna var gjorda utifrån syftet och våra frågeställningar. Studiens syfte är att 

upptäcka och identifiera pedagogers uppfattningar om kommunikation i skolmatematiken.  

 

Centrala frågeställningar: 

 

 Vad är pedagogers uppfattningar om matematik som språk? 

 Hur praktiserar pedagoger och elever matematik som  

kommunikationsämne i undervisningen? 

 

 

Matematiska - ett främmande språk. 

 
Samtliga pedagoger ansåg att matematikspråket kunde jämställas med ett främmande språk. 

Det finns regler i matematiken, och orden som används är till en början nya och främmande 

för eleverna. Flera pedagoger pratade med eleverna om att det finns ett matematikspråk och 

att de ska försöka använda sig av det.  

 
Jag tycker man kan jämföra matematik med ett främmande språk för i 

matematiken kommer det många nya ord. De nya orden så som deci och centi 

betyder någonting och rektangel kommer från någonting – geometri, dom heter 

inte bara så utan det finns en orsak till orden (A, maj-04).  

 

  

Matematiska - ett 
främmande språk

De språk som 
pedagogerna och 

eleverna 
använder sig av i 

matematik 

Kommunicera i 
grupp 

Metoder som 
pedagogerna 

använder sig av för 
att lära eleverna 

matematikspråket 
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Stendrup (2001) menar att matematiken är som nytt språk. Han anser att eleverna måste 

tillägna sig nya begrepp genom att tala om dem. Först skall begreppen fungera som ett 

tankeinstrument och sedan som ett kommunikationsmedel. 

 

Pedagogerna är eniga med Stendrup. Ju fastare grund man har att stå på, ju lättare kan man 

vidga sina kunskaper. Där är matematik och språkinlärning lika. 

 
Plus är det lilla korset men addition är det vi kallar räkneoperationen och det är 

oerhört främmande för barnet. Även ordet matematik är främmande för små barn. 

Eleverna kopplar matematik till att sitta och jobba i böcker, kanske även fast 

boken är en svenskabok (B, maj-04). 

 

En pedagog ansåg att man kan jämställa matematiklärandet med läs- och skrivlärandet, då det 

sker efter ungefär samma princip. Det gäller att som pedagog tydliggöra för eleverna att 

matematik är ett nytt språk och att man i matematiken kan använda sig av olika språkformer 

som bild, symbol och skriftspråket. 

 

Vi ser här likheter mellan pedagogens synsätt kontra Malmers (2002). Hon förespråkar 

matematiklärande på talets grund. Detta härstammar från Leimars (1974 i Malmer, 2002) 

”Läsning på talets grund” Dessa två metoder utgår från helheten och går sedan vidare till 

delarna. De matematiska symbolerna måste först tolkas och förstås av eleverna för att få en 

mening. 

 

De språk som pedagogerna och eleverna använder sig av i matematik 
Pedagogerna ser att det finns matematik överallt i vår vardag. Språkformerna i matematik är 

flera såsom bild-, kropps-, symbol-, tal-, musik- och skriftspråk. Informanterna har olika 

uppfattningar om hur många och vilka språk som eleverna använder sig av i matematiken. De 

språk som brukas skiljer sig även åt beroende på elevernas ålder.  
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Ju yngre eleverna är ju fler språk använder de sig spontant av. Ju äldre eleverna blir ju färre 

språk använder de och språken blir mer abstrakta. 

 
Vi pratar mycket i ettan om de olika matematiska språken. När vi gör räknesagor 

så brukar jag säga att i matematiken så har vi tre språk. Vi har berättarspråket, 

bildspråket och sifferspråket. När vi gör räknesagor berättar jag en sak och så kan 

jag rita det på det här sättet - och så gör man det. Eller så kan man göra tvärtom, 

man börjar med bilden och berättar vad jag ritar. Sedan sifferspråket: ”- Vad blir 

det för tal?, "- Kan du skriva ner det?” (C, maj-04). 

 

En pedagog påpekar att det är individuellt vilket språk som eleverna har lättast för. En annan 

menar att det beror på vilken typ av människa man är, en del är visuella, en del är motoriska 

och andra verbala. 

 

Vi ser att detta stämmer överens med Vygotskijs (1999) tankar, att språket är en central del 

för barns lärande och att man bör låta barnen använda sig av olika sätt att uttrycka sig, såsom 

talat språk, kroppsspråk och med tecken. Detta förespråkar även Ahlberg (1995) samt Höines 

(2000).  

 

Vi kunde, från våra informanter, urskilja sex olika språk i matematiken: 

Talspråk

Skriftspråk

Bildspråk

Kroppspråk

Musikspråk

Symbolspråk
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TALSPRÅKET används av alla pedagogerna och eleverna. Man berättar om sina tankar och 

förklaringar för varandra. I diskussionen kommer man fram till svar och förslag på olika 

lösningar av ett problem.  

 
Skall man kommunicera så måste man vara flera (B, maj-04). 

 

Språket spelar en viktig roll för att dela och utveckla normer, idéer, kunskaper, tankar, 

erfarenheter, traditioner och värden i samhället. Talspråket är ett av redskapen då man 

kommunicerar enligt Vygotskij (1986 i Bråten, 1998). 

 
Det verbala språket är väldigt viktigt, just därför att man ges möjlighet att uttrycka 

sig. Det kan vara svårt att beskriva en räknehändelse på papper för barnen har inte 

ett färdigutvecklat symbolspråk (D, maj-04). 

 

Här ser vi direkta kopplingar till Lpo-94 (i Lärarens handbok, 2002) och Sandahl (1997) som 

poängterar vikten av att låta eleverna lära sig att dra slutsatser, förklara sina tankar, förstå 

logiska resonemang och argumentera för sina lösningar.  

 

BILDSPRÅKET används, enligt pedagogerna, i olika stor omfattning av eleverna beroende på 

deras ålder. 
 

De yngre barnen målar bilder för att uttrycka sig, då de inte kan använda skriven 

text eller siffror (B, maj-04). 

 

Höines (2000) och Ahlberg (1995) anser att det är viktigt för eleverna att få använda alla sina 

språk, sådana som är välkända för dem. Höines (2000) menar att språk av första ordningen är 

de språk som barnen har med sig till skolan, ett av dessa är bildspråket. 

 

SYMBOLSPRÅKET. Informanterna anser att det finns många olika bilder, symboler, runt 

om eleverna i deras vardag. Historiska symboler är förfäder till våra siffror. Genom att 

överföra symbolerna till siffror har vi fått ett gemensamt räknespråk.  
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För att förstå det praktiska i att använda sig av siffror så kan man skriva talen med bokstäver 

och påvisa för eleverna vilken stor plats bokstäverna tar. Genom att skriva talen med siffror 

spar man utrymme och blir mer effektiv. 

 
Det är viktigt att eleven överför det som han/ hon tänker i sin bild till ett 

 symbolspråk (D, maj-04). 

 

Vi ser här likheter med Höines (2000) och Ahlberg (1995) som menar att eleverna bör 

använda olika språkformer i matematik för att sedan kunna koppla dem till det matematiska 

symbolspråket. 

 

SKRIFTSPRÅKET. Samtliga informanter beskriver vikten av att eleverna med ord och 

meningar får förklara hur de tänker.  

 
Ju mer man tränar på att skriva, ju skickligare blir man att få fatt i sina tankar 

(B, maj-04). 

 

Att skriftspråket är ett viktigt verktyg i matematik beskriver även Donaldson (1978). Eleverna 

måste bli medvetna om hur de tänker, och genom att använda sig av skriftspråket stannar 

eleverna upp och blir medvetna om sitt eget tänkande. Detta gynnar utvecklande av den 

tankeverksamhet som präglar matematiktänkandet. 

 

KROPPSSPRÅKET. En av pedagogerna i vår studie har erfarenhet av, att eleverna i affärslek 

tillägnar sig matematik. Genom att leka, agera och fantisera befästs nya matematiska begrepp. 

En hage, uppritad i korridoren, kan användas till additionsträning och för att förstå talens 

ordning. Att förklara sina tankegångar kräver inte sällan att man använder mimik och gester. 
 

Kroppsspråket använder eleverna mycket, de visar, de kollar och de jämför 

(E, maj-04). 

 

Kroppsspråket är, enligt Höines (2000), språk av första ordningen och bör finnas med som 

förbindelseled mellan språk av första ordningen och språk av andra ordningen för att 

begreppsförståelse skall uppstå.  
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MUSIKSPRÅKET. En pedagog framhävde musikens användbarhet i matematik-

undervisningen. Mycket inom matematiken kan sjungas men det är främst bland de yngre 

eleverna som vi finner ramsor och sånger med siffror. Då man börjar arbeta med de yngre 

eleverna och matematik så skall man bygga upp en förståelse av begreppen innan man för in 

det abstrakta matematikspråket, som plus och minus samt siffrorna. Begreppsförståelse 

uppnås genom att t.ex. leka, bygga och sjunga. 

 
I sången ”fem små apor hoppade i sängen” finns siffror och matematik. I sång får 

man ju använda kroppen också (F, maj-04). 

 

Ohlstorpe m.fl. (1998) anser att räkneorden tränas genom upprepning i rytmik, sång, lek och 

dans.  

 

Kommunicera i grupp 
Alla pedagoger var överens om fördelarna med att utbyta tankar i grupp. Genom andras 

lösningar eller förslag så får man tillgång till nya strategier som vidgar ens tänkande. Man kan 

byta upp sig i sitt ”tänk”. 

 

En grupp bör inte bestå av fler än tre medlemmar, detta för att alla skall få komma till tals. 

Flertalet av pedagogerna ansåg att två var det idealiska antalet i ett grupparbete, då alla i 

denna konstellation bidrar lika mycket till samarbetet. Är man två så är det alltid någon som 

kan något extra bra och man får tillgång till en lösning som man inte hade klarat på egen 

hand. Vid tre eller flera kan det lätt hända att alla inte är lika aktiva. 

 
Då man redovisar för varandra så får eleverna ett spektra av olika lösningar och 

det tycker jag berikar dem, att det inte finns en enda väg att lösa uppgifter 

(F, maj-04). 

 

Ahlberg (1995) understryker vikten av grupparbete, tillsammans med andra kan eleverna 

få tillgång till olika lösningar och strategier och se att det finns flera olika bra lösningar på 

ett problem. I grupp lär sig eleverna att våga tänka, utveckla idéer, lyssna och samarbeta.  
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Batkhin (1981 i Dysthe, 1996) menar att det är genom andra som vi får insikt om oss 

själva. I klassrummet är dialogen en grundläggande kvalitet.  

 
När man arbetar i grupp så får man höra andras tankar. Man får andras synvinklar 

på att lösa ett problem. Det kan bli kravfyllt att jobba själv. De som har svårt för 

matematik har känt att det har varit lättare att arbeta i grupp för då behöver de ej ta 

ansvar själv för det som känns jobbigt (A, maj-04). 

 

Några pedagoger menar att om eleverna arbetade själva så kunde de lätt fastna i sitt eget tänk 

och resonera fel. De kunde sitta och tänka på ett svårare sätt än nödvändigt. Krångliga banor 

är svåra att reda ut om man inte får vägledning av andra.  

 
I kommunikation med andra så får man både jämföra och se skillnader i tänkande 

(C, maj-04). 

 

Här känner vi igen Nilssons (1993) tankar om samtal i grupp. Genom att lyssna på andra lär 

man sig att lyssna på sig själv, man bearbetar erfarenheter och utvecklar kunskaper om sig 

själv och sin omvärld. Ju fler positiva reaktioner vi får från andra desto positivare självbild 

och bättre självkänsla får vi. 

 

För att uppmuntra till diskussion anser pedagogerna i studien att uppgifter i matematik bör 

vara öppna så att flera lösningar är möjliga. Det är spännande för pedagogen att dra sig 

tillbaka och observera vilka vägar diskussionerna tar. Genom detta lär man sig mycket om hur 

barn tänker och agerar. 

 
Som pedagog är det lätt att lägga sig i och lösa alla problem för barnen men 

istället bör man dra sig tillbaka och lyssna på hur eleverna löser situationen. De 

kommer att komma med flera förslag och i sådana här situationer så hakar de ofta 

på den smartaste idén (B, maj-04). 
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Höines (2000) anser att pedagogen bör lyssna noga på eleverna och tolka deras språk för att 

få kännedom hur de tänker. På detta vis får vi reda på vad de kan och hur de har lärt sig detta. 

 
Det är viktigt att eleverna får berätta om sina strategier utan att få lärarens 

värdering. Istället kan man svara: ”- Jaha, vad intressant, det var ett spännande sätt 

att tänka på då det gäller det här problemet” (C, maj-04). 

 

Vi ser likheter med Piaget i Claesson (2002) som menar att det är i handlandet som lärandet 

sker. Genom att lyssna på eleven kan läraren stämma av var den befinner sig i utvecklingen 

och hur den tänker. Utifrån detta kan sedan läraren utmana elevens tänkande. Detta är en 

grundsyn i den konstruktivistiska teorin. 

 

Pedagogerna ger olika förslag på variationer då det gäller att sätta samman grupper. Man kan 

sätta samman dem efter kunskapsnivåer eller efter hur väl de fungerar tillsammans. Vill man 

skapa dynamik kan man anpassa gruppsammansättningen efter det. Ett sätt är även att låta 

eleverna själva bestämma vem de vill arbeta tillsammans med dvs. elevinflytande. 

 
Ibland kan man vara taktisk då man väljer grupper och sätta samman dem utifrån 

elevernas kunskapsnivåer. Andra gånger görs gruppsammansättningen sådan att 

eleverna ges möjlighet att träna sig i att samarbeta (A, maj-04). 

 

En pedagog nämnde att då uppgiften är av hög kvalitet, så spelar inte elevernas 

kunskapsnivåer inom gruppen så stor roll. De har då stort utbyte av varandra ändå. 

 

Då man arbetar i smågrupper är det viktigt att man sedan återsamlas i den stora gruppen för 

att visa varandra vad man har kommit fram till och hur man gick tillväga. Annars stannar 

goda idéer kvar i den lilla gruppen och kommer ej alla tillgodo. 

 
Det är viktigt att sätta samman grupper där eleverna känner sig trygga. I väl 

fungerande grupper är det positivt att få arbeta under en längre tid i samma 

sammansättning (D, maj-04). 

 

Nackdelar i ett grupparbete kan, enligt några pedagoger i studien, vara att en del av eleverna 

är passiva och gömmer sig bakom sina kamrater. Några elever kan backa tillbaka och tänka 

att det är bättre att vara tyst så att man inte gör bort sig.  
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Det kan även finnas starka elever i en grupp som kör över de andra. Vid grupparbeten kan det 

uppstå situationer som medför stress och situationer där inte alla får chans att visa upp sina 

talanger. Om gruppen inte fungerar läggs energin på gruppen istället för uppgiften. Detta skall 

dock inte behöva uppstå då det är pedagogens ansvar att sätta samman väl fungerande 

grupper. Fördelarna med grupparbete överväger stort gentemot enskilt arbete enligt 

informanterna. Individuellt arbete skapar inte kommunikation men anses positivt vid ren 

befästning av färdigheter. 

 

Metoder som pedagogerna använder sig av för att lära eleverna 
matematikspråket 
En gemensam faktor hos pedagogerna är att de använder sig av matematikspråket då de talar 

till eleverna. De geometriska formerna benämns t.ex. som cirkel och kvadrat istället för rund 

och fyrkant. En diskussion förs dock för att visa på att orden betyder samma sak: 

 
Det är oerhört få som har de matematiska begreppen. Då tycker jag att det är 

viktigt att jag för in de orden. Eleverna har väldigt lätt att greppa dessa nya ord. 

Jag vet t.ex. en elev som rättade sina föräldrar då de sa fyrkant. Han visste att det 

hette kvadrat (D, maj-04). 

 

Detta stämmer överens med ”Kursplan och betygskriterier i matematik” (2000). I Kursplanen 

åsyftas att pedagogerna skall hjälpa eleverna att utveckla ett intresse för matematik samt ge 

dem möjlighet att kommunicera på matematikspråket. Genom att kommunicera matematik i 

meningsfulla situationer ges eleven möjlighet att aktivt och öppet söka efter förståelse, 

lösningar och nya insikter. 
 

Informanterna anser att det är viktigt att godta elevernas begrepp eftersom det är där de 

befinner sig i sin utveckling. Att utgå från varje elevs individuella utveckling och erfarenhet 

är något som varje pedagog bör tänka på. Pedagogerna i studien gör eleverna medvetna om att 

matematik är ett språk fullt av nya ord och begrepp. Dock anser de att det inte är säkert att 

eleverna tar till sig de nya orden förrän de känner sig trygga med dem. Det är först då man 

känner sig tillräckligt säker på ett begrepp som man är beredd att byta upp sig det nya ordet. 
Höines (2000) har benämnt denna process som språk av första och andra ordningen.  
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En av pedagogerna menade att: 

 
Eleverna pratar barnspråk för de pratar utifrån sin verklighet (D, maj-04). 

 

Vi ser här överensstämmelser med Dysthe (1996) och det sociokulturella perspektivet som 

betonar samspel mellan lärare och elever och samspelet mellan elev och elev. Språk och 

kommunikation är en skapande kraft och förbindelseleden mellan de mentala processerna hos 

eleven och den sociala aktiviteten.  
 

Då man inleder matematikundervisningen med eleverna i ettan ger pedagogerna olika tips på 

metoder, i undervisningen, att använda utifrån läroplanens mål. Vi har delat in deras metoder i 

olika områden. 

 

Sortera och klassificera 
Enligt de flest pedagogerna är det viktigt att sortera, kategorisera och gruppera. Man kan 

använda sig av bilder eller naturmaterial och koppla dessa till antal. 

 

Liknande metod förespråkar Ohlstorpe m.fl. (1998). Författarna anser att klassificera och 

sortera är grunden för logiskt tänkande genom att det skapar ordning och struktur i elevernas 

tänkande. 

Symboler 
Att lära elever historiken bakom symboler och siffror ökar deras möjlighet till 

begreppslärande enligt informanterna. Man kan arbeta med symboler som man sedan kopplar 

till siffror. Glyfer, är symboler som berättar något om någonting precis som med siffror.  

 

Ohlstorpe m.fl. (1998) anser att eleverna bör ha en god antalsuppfattning innan de börjar 

arbeta med matematik som symboler och siffror. Författarna menar att siffror är de skriftliga 

symboler som vi använder oss av för att uttrycka tal.  
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Praktiskt arbete och vardagsmatematik 
De flesta pedagogerna föreslår att man skall arbeta praktiskt i matematik. Ett förslag är att 

leka ”naturbank” genom att plocka stenar, löv och pinnar som får vara representanter för olika 

valörer och sedan växla dem mot högre valörer. På detta sätt medvetandegörs 

positionssystemet. 

 
En liten sten var värd ett, en pinne var värd tio och ett ganska stort löv var värt hundra. Så 

fort man hade fått ihop tio stenar så gick man till tiobanken och växlade. Men de hann 

inte mer än komma dit så hade någon startat en miljonbank. De hade ju fattat direkt!  

(B, maj-04). 

 

Vardagsmatematik används av alla de tillfrågade pedagogerna. I samlingen har man goda 

möjligheter att jobba med matematik man kan t.ex. tänka på ett tal, större än- mindre än. 

Vidare kan man trolla: trolla bort och trolla fram, fler och färre. Här tränas de olika 

begreppen. Ordningstalen kan man öva genom att man kontrollerar elevnärvaron utifrån dem. 

Utifrån dagens datum kan man resonera kring olika händelser i elevens vardag. 

 
Idag är det den fjärde. Vad fick man göra när man var fyra år? Vad kan man köpa för 

fyra kronor? Hur kan man dela upp fyra? (E, maj-04). 

 

Några pedagoger ger förslag på hur man kan arbeta med vardagsmatematik. Man kan t.ex. leta 

efter siffror i vardagen, det finns siffror på mjölkpaketen. Vägmärken, bussar och bilar är även 

de fulla med siffror och om man lär barnen att upptäcka dem så blir de medvetna om vad 

siffror kan användas till. En bild kopplas till siffran som kan berätta något för oss. 

 

Pedagogerna påpekar att matematik går att få in i alla ämnen. Genom områdesarbeten, 

temaarbeten, vävs alla olika ämnen in och matematiken får en naturlig del. Man bör också 

tänka på att låta eleverna arbeta med uppgifter där det inte finns rätt eller fel. 

 
 Man skall inte bara ge ”göra-rätt-uppgifter”, utan ge sådana uppgifter och läxor 

 där det finns många olika sätt att tänka och där man kan komma fram till olika 

 saker och där svaret inte är det viktiga utan vägen dit, så att eleven får uppleva:  

 ”- Ja! Vad bra du tänker” och inte: ”- Näe, det här var fel så kan det inte bli” 

  (C, maj-04).  
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I en räknehändelse överför man det som man ser och är med om i vardagen till ett 

symbolspråk. Detta kan man koppla till Deweys kunskapssyn: ”learning by doing”. Han delar 

in barns instinkter i fyra grupper. Kunskapssynen innebär att kunskap skapas genom aktivitet, 

och att situationen är betydelsefull. Man utgår från barnens idéer, intressen och impulser och 

med en vägvisande hand leder man dem fram till målen. Insikten att undersöka växer fram ur 

impulsen att konstruera och den språkliga insikten (Dewey, 1998). 

 

Problemlösning 
Pedagogerna i vår studie anser att problemlösningen stimulerar den egna förmågan till att lösa 

problem och man får genom den dela med sig till sina kamrater hur man tänker. På det viset 

kan de ta del av varandras lösningar. Här kan man arbeta utifrån konkreta händelser. 

 

Enligt Ahlberg (1995) får eleverna, genom att arbeta med problemlösning i grupp, tillgång till 

lösningar som de sedan måste värdera. De tvingas formulera och försvara sin egen 

uppfattning, lyssna och värdera sina kamraters förslag samt vara med och komma överens om 

en gemensam lösning.  

 

Att det är viktigt med gemensamma samtal i matematik betonar ”Lusten att lära - med fokus 

på matematik” (2003). Genom att vara aktiva i samtal får eleverna möjlighet att diskutera 

olika lösningsstrategier och köpa upp sig till bättre modeller.  

 

I resultatet av vår studie framkommer det att det finns två spår, grenar inom vår 

forskningsfråga.  

 

 

 
 

Matematik som 
kommunikationsämne 

Ett främmande språk- matematiska De språk som eleverna kommunicerar med  
i matematiken 
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Den ena är att matematik är ett främmande språk, där begreppsförståelse är nödvändig. Utan 

förståelse kan man inte gå vidare till abstrakt tänkande. Den andra är att elever använder sig 

av olika språk då de lär sig matematik. Vi har tolkat vårt resultat utifrån intervjuerna såsom att 

det finns sex olika språk att kommunicera med. Litteraturen nämner flera utav språken men 

ingen av författarna tydliggör alla sex uttrycksformerna. Vi såg samband mellan 

informanternas uppfattningar och det fenomenografiska synsättet. Inom fenomenografin 

försöker man kartlägga vilka uppfattningar som elever har. Detta såg vi tydligt hos 

pedagogerna i vår studie då de alltid eftersträvade att ta reda på hur eleverna tänker eller 

uppfattar olika fenomen. Vi vill beakta att pedagogers undervisning skall lyfta fram 

variationerna av ett fenomen, så att eleven blir varse om olika sätt att erfara företeelsen. 

Genom att de får kommunicera i grupp har vi sett att detta möjliggörs. Då vi som pedagoger 

samtalar med eleverna får vi reda på hur de tänker och kan leda dem vidare i sin utveckling. 
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7. Diskussion  

Matematiska - ett främmande språk 
Våra egna erfarenheter är att elever har svårt för språket i matematik. Orden är för dem 

främmande och har ingen innebörd innan eleverna fått begreppsförståelse. Detta blev ännu 

mer tydligt för oss då vi fördjupade oss i litteratur inom ämnet. I Blooms taxonomi (Claesson, 

2002), Sandahls begreppsnivåer (Sandahl, 1997) samt Malmers (2002) olika förstålelser i 

matematik ser vi likheter då det gäller hur barn erfar matematik. Först kan eleverna utföra en 

operation, därefter kan de synliggöra sina metoder och berätta hur de tänker. I sista steget kan 

de argumentera för sina lösningar och förklara hur och varför. De skiljer sig åt då det gäller 

hur många steg/nivåer som finns i förståelsekedjorna. Vi sammanfattar detta som att eleverna 

först bör arbeta praktisk/motoriskt – lära genom att göra. Här samlar eleverna in nya ord och 

lär sig begreppen. I steg två så kan eleverna berätta för läraren och sina kamrater hur de har 

gått tillväga. I steg tre så kan de förklara val av metod och till sist så kan eleverna 

argumentera och göra ställningstaganden för sina idéer. 

 

Utifrån intervjuerna såg vi att pedagogerna ser matematik som ett nytt språk för eleverna. 

Eleverna skall lära sig nya ord samt ge dem en betydelse. Flera pedagoger benämnde detta 

språk som matematikspråket och författaren Stendrup (2001) kallade detta främmande språk 

för matematiska. Vi håller med honom och pedagogerna som menar att matematiklärandet 

måste ske genom att eleverna går från konkret arbete till abstrakt tänkande genom samtal och 

diskussion.  

 

Matematiklärandet kan jämställas med läs- och skrivlärandet enligt en pedagog. Vi tror på 

detta synsätt och kopplar det till den sociokulturella inriktningen med Dewey och Vygostkij i 

spetsen. Denna inriktning har starkt påverkat språkundervisningen då den betonar språkets 

betydelse i lärandet. I läs- och skriftspråkslärandet tror vi på att börja arbeta utifrån helheten 

och sedan gå in på delarna. Likadant gäller i matematikundervisningen. Först utgår man från 

helheten, en matematiksituation i elevens vardag, till att sedan koppla detta till 

matematikspråket. Vi ser likheter hos Pramling (1994 i Claesson 2002) som anser att man 

som pedagog, i en fenomenografisk undervisningsverklighet, skall man skaffa sig kunskap om 

hur barn tänker och funderar kring ämnet för att sedan lägga upp undervisningen därifrån. 

Även i hermeneutiken känner vi igen dragen att utgå från helheten, vidare till delarna för att 

sedan återgå till helheten. 
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De språk som pedagogerna och eleverna använder sig av i matematik 
Vygotskij (1999) påvisar att barn behöver få utrycka sig med olika språk. Lärandet främjas av 

variation av språkanvändandet och utvecklar barnens tankar och kunskaper. Pedagogerna i vår 

studie nämnde tillsammans sex olika språk som eleverna använder sig av i matematik. Dessa 

var tal-, skrift-, symbol-, bild-, kropps- och musikspråket. Vi kan koppla detta till flera 

författare såsom Ahlberg (1995), Höines (2000) och Malmer (2002) vilka nämner olika 

språkformer som elever använder sig av i sitt matematiklärande.  

 

Från våra tidigare yrken som förskollärare och fritidspedagog i skolbarnomsorgen känner vi 

igen variationen av språkanvändandet hos eleverna. När vi pratar matematik stödjer språket 

och matematiken varandra. Att alla dessa språk behövs i matematiklärandet, har vi genom 

denna studie fått bekräftat för oss. Som pedagog har vi en viktig roll i elevernas 

lärandeprocess. Vi bör ge dem möjlighet att utöva alla sina språk för att de skall befästa sina 

kunskaper och uppnå en högre grad av förståelse inom matematiken. 

 

Även innan eleverna kan läsa och skriva så använder de sig av språk som kan kopplas till 

matematik. Informanterna nämner t.ex. bild-, kropps-, musik- och talspråket. Ju högre upp i 

ålder eleverna kommer ju mer använder de sig av de nya språken som skrift- och 

symbolspråket och släpper efterhand sina tidigare språk. Vi håller med Höines (2000) då hon 

anser att man i matematikundervisningen, bör utgå från elevernas språk av första ordningen, 

de olika språk som de behärskar då de börjar skolan. Detta för att uppnå förståelse som man 

sedan kan bygga vidare på i begreppslärandet, ge dem ett språk av andra ordningen. 

 

Kommunicera i grupp 
Vi tycker att kommunikation med andra berikar lärandet och utvecklar individen. Detta ser vi 

i det sociokulturella förhållningssättet där man enligt Claesson (2002) fokuserar på 

kommunikationen och samspelet med eleverna. Mening och förståelse skapas i samspel med 

andra och kommunikation i grupp ger eleverna tillgång till kamraternas tänkande. I samspel 

med andra bearbetar man sina egna erfarenheter och utvecklar sina kunskaper. Pedagogerna i 

vår studie förespråkar gruppdiskussioner, eftersom man genom dem vidgar sitt eget tänkande 

och får tillgång till nya strategier. Dessa tankar finner vi även hos Ahlberg (1995), Nilsson 

(1993) och Höines (2000). 
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Vi är villiga att hålla med pedagoger och författare då våra egna erfarenheter av att bolla 

tankar i grupp har berikat vårt lärande. Vi ser att vi som pedagoger har en viktig roll när det 

gäller att låta eleverna utbyta tankar, förslag och idéer. Att sätta samman väl fungerande 

grupper samt att se till att samtalen inte stagnerar, faller på vår lott som pedagoger. Vi menar 

att kommunikation är viktigt för lärarens kontakt med eleverna. Det är viktigt hur man 

förhåller sig till andra människor, vilken människosyn man har. Det gäller att vara en aktiv 

lyssnare med inlevelseförmåga i andra människors tänkande. Man utvecklas som människa 

genom kommunikation, då vi påverkas av andra och vår omgivning. Vi tror därför att det är 

viktigt för blivande lärare att få utbildning i vikten av att kommunicera kring begreppen i 

matematik. 

 

Metoder som pedagogerna använder sig av för att lära eleverna matematik-
språket 
Gemensamt för pedagogerna var att de använder sig av matematikspråket då de talar med 

eleverna. De påpekar dock att eleverna tar till sig de nya orden först då de känner sig trygga 

med begreppen. Detta stämmer väl överens med det som Höines (2000) beskriver som språk 

av första och andra ordningen. Informanterna betonar vikten av ett varierat arbetssätt präglat 

av mångfalt och öppenhet för elevernas behov och önskningar. Pedagogerna i studien ger en 

mängd av förslag på metoder att använda för att lära eleverna matematiska. Samtliga utgår 

från elevens vardag och deras erfarenheter. Praktiskt arbete utgör grunden i arbetet med 

eleverna. Vi tror på detta synsätt då informanternas erfarenheter och litteraturen pekar på 

samma goda resultat. Lpo-94 (i Lärarnas handbok, 2002) är styrdokumentet som leder vår 

verksamhet framåt och dess värdegrund stämmer väl överens med informanternas och 

författarnas synsätt. 

 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling  

(Lärarens handbok, 2002, s 10). 
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Vi är nöjda med vårt eget lärande och processen i vår studie. Vi har försökt att förmedla 

pedagogernas uppfattningar om matematik som ett språk och som kommunikationsämne, på 

ett positivt och rättvist sätt. Läsning av litteratur har gett oss nya kunskaper och värdefulla 

reflektionstillfällen. Att kunna utbyta tankar med varandra under arbetets gång har utvecklat 

vårt lärande och stärkt teorier om detta som vi fått genom böckerna. 

 

Vidare forskning 
Det skulle vara intressant att titta på lärares bakomliggande, didaktiska resonemang och hur 

de sedan utvecklar en matematiklektion. Kommunikationen i klassrummet skulle därefter 

kunna observeras. Även elevernas delaktighet i samtalet skulle kunna iakttas och skillnaden 

mellan talutrymmet hos pojkar och flickor. Genom att intervjua eleven efter lektionen skulle 

man kunna upptäcka hur kommunikationen har nått fram och studera eventuella brister. En 

annan intressant vinkling vore att se på hur dialogen i matematik sker mellan elever och 

elever. Hur talar de matematik med varandra? 

 

En kvantitativ vinkling vore också möjlig. Då kunde man se närmare på pedagogers generella 

uppfattningar om matematik som kommunikationsämne. Uppfattningarna på olika skolor 

skulle kunna jämföras samt hur de skiljer sig åt geografiskt. Genusperspektivet kunde beaktas 

om man undersökte hur många manliga respektive kvinnliga pedagoger som kommunicerade 

matematik i undervisningen. 
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      Bilaga 1 
Stödfrågor vid intervjuer 

• Vi är nyfikna på hur du arbetar med matematik! 
• Vi är speciellt intresserade av att få veta hur du pratar matematik med eleverna. 
• Berätta för mig vad barnen tycker är roligt med matematik. 
• Hur kan man göra matematiken rolig för eleverna? 
• Beskriv hur du brukar inleda matematikundervisningen för de yngre eleverna. 

 
Mindmap 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hur praktiserar pedagogen 
Matematik

som kommunikationsämne
i sin undervisning

Vilka olika språk använder 
Du dig av förutom det verbala i 

matematiken

Vilka olika språk använder sig
barnen spontant av i matematik

Vilka olika språk finns det 
att använda sig av

Vad är för/nackdelarna 
med de olika språken

Beskriv hur du gör för att
lära barnen matematikspråket

Berätta vilka metoder 
som du använder

Finns det för/nackdelar
med enskilt arbete

Finns det för/nackdelar
med grupparbete

Vilka moment i matematik boken 
stimulerar till att kommunicera
matematik

Vilka språk har eleverna
lättast /svårast för

Beskriv hur eleverna
talar matematik med varandra

Beskriv vad matematikspråk
är för dig

Hur uppfattar du matematik
som ett språk

Vad är pedagogens
uppfattning av matematik 
som kommunikationsämne

På viket sätt kan
man jämställa 
matematikspråket 
med andra språk


