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”Även om ämnet matematik är strikt hierarkiskt uppbyggt  
så lär man sig inte matematik  

vare sig linjärt eller hierarkiskt.  
 

Att lära sig matematik  
är inte som att klättra upp för en stege  

utan mer som att utforska och lära känna ett landskap.  
 

Hur detta utforskande och successiva kännedom  
av matematiklandskapet går till  

är mycket individuellt.  
 

Vi lär oss på olika sätt  
och det är också viktigt  

att lärandemiljöerna är flexibla  
och rika på olika matematiksituationer.”  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pettersson, 2010) 
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Syftet med examensarbetet var att få en fördjupad kunskap om hur undervisningen i matematik kan 

skapa förutsättningar för elever att utveckla matematisk kommunikationsförmåga. Vidare 

studerades två skolformer utifrån vilka likheter och/eller skillnader i förutsättningar de olika 

matematikpraktikerna eventuellt kunde visa. Examensarbetet belyser ett antal faktorer på pedagog-, 

elev-, grupp och miljönivå som påverkar hur elever utvecklar matematisk kommunikationsförmåga. 

En kvalitativ ansats var utgångspunkten och kvalitativa intervjuer och observationer i 

informanternas arbetsmiljö gjordes. Sju pedagoger och en speciallärare har intervjuats och sju 

observationer har gjorts, tre observationer i grundskolan och fyra observationer i grundsärskolan. 

Informationen tolkades utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv med visst inslag av 

sociokulturellt perspektiv. Resultatet pekade på att det fanns en relativt stor variation både inom, 

men också mellan skolformerna. Det var störst variation inom grundsärskolan. Den över lag största 

skillnaden fanns i den samstämmighet kring förutsättningar för att utveckla matematisk 

kommunikation som grundskolans lärare visade. Alla grundskoleinformanter deltar i 

Matematiklyftet och resultaten i studien kan tyda på att fortbildningen har påverkat undervisningen 

i grundskolan till ökad samstämmighet jämfört med i grundsärskolan. 

 

 

 

Nyckelord: Speciallärare, pedagoger, förutsättningar för matematisk kommunikationsförmåga, 

grundskola, grundsärskola och Matematiklyftet. 
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1 Inledning  

 

 

I samband med presentationen av internationella undersökningar diskuteras svenska elevers 

försämrade resultat i problemlösningsuppgifter. Det är oroande eftersom problemlösningsförmågan 

innefattar kritiskt tänkande, kreativitet, uthållighet och motivation – nödvändiga egenskaper för 

fortsatta studier och i yrkeslivet (Skolverket, 2014). Synen på matematikundervisning har 

förändrats, både internationellt och nationellt. En traditionell syn som handlade om abstrakt 

matematik med regler att följa utan koppling till vardagslivet, har övergått till en syn som handlar 

om att tänka utifrån processer i matematik, såsom problemlösning, resonemang om bevis, 

kommunikation med andra för att komma fram till en gemensam lösning och att konstruera olika 

representationsformer av ett fenomen (Schuck & Pereira, 2011). Denna förändring syns också i 

kursplanerna i matematik, Lgr 11 för grundskolan (Skolverket, 2011a, s. 62) och Lgr 11 för 

grundsärskolan (Skolverket, 2011b, s. 53): ”Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, 

reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och 

tekniska utvecklingen.”.  

På nationell nivå menar Ryve (2006) ”att diskussioner om metoder för undervisning av matematik 

måste relateras till vilken typ av kunskap vi vill att eleverna skall uppnå i matematik. Annorlunda 

uttryckt: innan vi börjar diskutera hur vi skall undervisa måste vi först vara överens om vad vi vill 

att eleverna skall lära sig.” (s. 7). Ryve beskriver ett ramverk av begreppsförståelse, 

räknefärdigheter, problemlösningsförmåga, matematiskt-logiskt resonemang samt en positiv 

inställning, som förutsättningar för en bred matematisk kompetens. Niss och Højgaard (2011) 

betonar kommunikationsförmågans särställning i den åttadelade indelning de gör av kompetenserna. 

För att uppnå kompetens, måste elever ges tillfälle att utveckla förmågorna:  

 

”formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, 

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga 

matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska 

resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” (Skolverket, 2011a, s. 63). 

 

”lösa matematiska problem, använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och använda 

ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.” (Skolverket, 2011b, s. 53). 

 

Det centrala begreppet i detta självständiga arbete är matematisk kommunikationsförmåga 

med ett särskilt fokus på hur skolans undervisning kan utveckla förmågan. Definitionen av 

kommunikationsförmåga i matematik, i kommentarmaterialet till grundskolans kursplan i 

matematik (Skolverket, 2011c, s.11) används i uppsatsen: 

 

”Att kommunicera innebär i sammanhanget att utbyta information med andra om matematiska idéer och 

tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer. I undervisningen får eleverna 

möjlighet att utveckla ett alltmer precist matematiskt språk, för att därigenom kunna anpassa sina samtal 

och redogörelser till olika mottagare eller ändamål. Först när eleverna har utvecklat förmågan att 

kommunicera matematik kan matematiken utvecklas till ett funktionellt verktyg i olika sammanhang.”  
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Vikten av att få tillgång till det precisa matematiska språket betonas också av Ryve, Nilsson 

och Pettersson (2013): ”without access to technical terms it is unlikely that students will 

engage in effective communication of disciplinary content.” (p. 511).  

  

Som utgångspunkt för valet av den matematiska kommunikationsförmågan finns bl.a. 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av matematikundervisningen (Skolinspektionen, 2009) och 

Skolverkets rapport ”Matematikundervisning i grundsärskolan. En utvärdering av 

matematiksatsningen.” (Göransson, Hellblom-Thibblin & Axdorph, 2011). Rapporterna påvisade en 

dominans av enskilt arbete med mekaniskt räknande i läroboken, samt en betoning av 

procedurhantering. Samtal om matematiska fenomen och samband gavs mindre utrymme. 

Undervisningen var inte heller tillräckligt varierad och anpassad för att möta olika elevers behov 

och förutsättningar.   

Det finns ett behov att stärka och utveckla matematikundervisningen för elevers ökade 

måluppfyllelse. Skolverket har satsat på Matematiklyftet (2014), en fortbildning för undervisande 

matematiklärare på alla skolnivåer. Kollegialt lärande med stöd av handledare är basen. Arbetet 

utgår från moduler där mycket tid används till kommunikation mellan lärare om matematik och om 

undervisning. Några moduler fokuserar mer specifikt på matematisk kommunikation. Numera finns 

också en modul för särskolan.  Hansson och Trygg (2013) skriver att ”Elever behöver få övning i att 

kommunicera i, med och om matematik.” (s. 3). 

 

Eftersom Christin Nilsson och Anette Åsell studerar till speciallärare med olika inriktningar, 

utvecklingsstörning och matematikutveckling, samt arbetar inom grundsärskolan år 7-9 och inom 

grundskolan år F-6, utgår de empiriska studierna från dessa skolformer. Uppsatsens olika avsnitt har 

skrivits gemensamt, både vad gäller struktur och innehåll, även om författarna haft huvudansvaret 

för artikelstudierna inom respektive specialisering. 

I de framtida yrkesrollerna som speciallärare inom två olika skolformer ska man enligt 

Examensordningen (SFS 2011:688) kunna: ”visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt 

genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där 

barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- eller skoldagen.” Därför är 

denna studie ett viktigt lärtillfälle inför den framtida yrkesrollen. 
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2 Disposition 

 

 

Efter inledningen av detta självständiga arbete följer bakgrunden som består av en genomgång av 

styrdokumenten, forskningsfältet, fokusområdet om matematisk kommunikationsförmåga, avsnitt 

om elever i behov av särskilt stöd eller kommunikativa svårigheter samt en teoretisk ram. Därefter 

följer syftet och frågeställningarna. Metoden beskriver metodval och eventuella brister, urval, 

procedur, databearbetning, resultatredovisning och tolkning, generaliserbarhet, reliabilitet, validitet 

samt etiska överväganden. I resultatkapitlet redovisas vad som framkommit vid de empiriska 

studierna både deskriptivt och därefter tolkande med en analys utifrån frågeställningarna. 

Avslutningsvis innehåller diskussionen en metoddiskussion och en resultatdiskussion med koppling 

till tidigare forskning och teoretiskt ramverk. Arbetet avslutas med några slutsatser och vidare 

forskning utifrån de frågor som studien har väckt. 
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3 Bakgrund   
 

 

I avsnittet presenteras inledningsvis vad styrdokumenten säger om kommunikationsförmåga, främst 

den matematiska. Därefter beskrivs uppsatsens fokusområde, vilket handlar om att belysa hur 

undervisningen kan skapa goda förutsättningar för eleverna att utveckla sin matematiska 

kommunikationsförmåga. Forskningsfältet presenteras utifrån pedagogens, elevens, gruppens och 

miljöns roll när det gäller att skapa förutsättningar för eleverna att utveckla matematisk 

kommunikationsförmåga. Dessa områden kommer att uppmärksammas genom hela examensarbetet 

eftersom de skapar en helhet för eleven. Man utgår från pedagogen, eleven, gruppen och miljön för 

att få en så bred bild som möjligt av elevens situation vid kartläggningar inför åtgärdsprogram 

(Skolverket, 2013a). Bakgrunden går sedan in på hur man skapar goda förutsättningar för elever i 

behov av särskilt stöd eller kommunikativa svårigheter. Bakgrunden avslutas med en presentation 

av de teoretiska utgångspunkterna i arbetet. 

 

 

3.1 Vad säger styrdokumenten om kommunikation? 

 

Examensarbetet utgår från två olika verksamheter och detta gör det angeläget att presentera två 

kursplaner. Både grundskolans och grundsärskolans kursplaner i matematik tar upp vikten av att 

kunna kommunicera, vilket beskrivs i inledningen. Även kursplanerna i svenska för båda 

skolformerna tar upp kommunikationens betydelse: ”Språk är människans främsta redskap för att 

tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor 

och tankar och förstår hur andra känner och tänker.” (Skolverket, 2011a, s. 222, 2011b, s. 111). I 

syftet i båda kursplanerna står att undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om 

den egna kommunikativa förmågan. Uppsatsen belyser matematisk kommunikationsförmåga, vilket 

medför att styrdokumenten i matematik fokuseras. I kursplanen i matematik syns 

kommunikationens viktiga betydelse i ett antal förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att 

utveckla. När man arbetar med t.ex. problemlösningsförmågan behöver eleven ges möjligheten att 

kommunicera kring sina problem. Några kunskapskrav inom respektive skolform kan påvisa ett 

behov av matematisk kommunikationsförmåga, men liksom Hansson och Trygg (2013) kan man 

konstatera att själva ordet kommunikation inte nämns i grundsärskolans kursplan i matematik. 

Därför tolkades andra begrepp i de båda skolformerna utifrån ett kommunikativt perspektiv 

(Skolverket, 2011a, 2011b).   

 

Grundskolan: 

Problemlösningsförmåga: ”Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av 

tillvägagångssätt och resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till 

att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.”  

Begreppsförmåga: ”Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska 

uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika 

uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.” 

Kommunikationsförmåga: ”Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i 

huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner 
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och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I 

redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra 

och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen vidare.”  

(Skolverket, 2011a, s. 70). 

 

Grundsärskolan: 

Problemlösningsförmåga:” Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och 

anger egna förslag till lösningar.” 

Metodförmåga: ”Eleven kan också medverka i att läsa och hämta matematisk information från olika 

källor. Eleven bidrar till att beskriva informationen i tabeller och diagram. Eleven kan bidra till 

resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information. 

Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.” 

Begrepps- och kommunikationsförmåga: ” Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp 

och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika 

arbetsprocesser.” (Skolverket, 2011b, s. 57). 

 

Utifrån kunskapskraven syns ett tydligt mönster av behov av att utveckla kommunikationsförmåga i 

flera ämnen. 

 

 

3.2 Forskningsfältet och teoretiska utgångspunkter 

 

I genomgången av forskningsfältet avser begreppet matematik i huvudsak skolmatematik, även om 

vardagsmatematiken också berörs. Kommunikation innebär i sammanhanget både skriftlig och 

muntlig kommunikation. 

 

Matematik, kommunikation och pedagogen  

  

Idag behöver lärare känna igen och veta hur man kan underlätta för elever i begreppsliga, 

kommunikativa svårigheter (Schuck & Pereira, 2011). Det är också viktigt för blivande lärare att 

känna till processer i matematik. Pedagogens agerande påverkar elevernas förutsättningar att lära 

enligt PISA (Skolverket, 2013b). Kvalitén på det som sker i klassrummet, som exempelvis 

anpassade arbetssätt och lektioner utifrån elevers behov, är den enskilt mest betydelsefulla faktorn 

för elevers lärande, tillsammans med goda relationer och höga förväntningar. För att utveckla 

pedagogers agerande har Skolverkets forskningsbaserade fortbildningssatsning Matematiklyftet 

inletts. I utvärderingen av utprövningsomgången (Skolverket, 2013d) står att ”Matematiklyftet har 

bidragit till att bredda lärares palett av matematikdidaktiska metoder samt att lärare i högre grad 

reflekterar över undervisningsbeslut.” (s. 3). 

  

Det är av betydelse vilken lärare eleverna har samt hur insatt läraren är i läroplanen 

(Skolinspektionen, 2009). Välutbildade pedagoger är också viktigt (Kilborn, 2007; Mercer & Sams, 

2006; Rosas & Campbell, 2010). Den matematiska kommunikationen måste ha hög kvalitet och ges 

tillräckligt utrymme i matematikundervisningen (Kilborn, 2007; Löwing, 2004; Sjöberg, 2006).  Ett 

dilemma är att ”students with the most need are often taught by the least qualified teacher. The gap 
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between a highly qualified teacher serving the general education population and a highly qualified 

intervention specialist serving the special education population continues to grow.” (Rosas & 

Campbell, 2010, s. 103). Idag är 86 % av grundskolelärarna pedagogiskt högskoleutbildade, i 

grundsärskolan är 81 % högskoleutbildade (Skolverket, 2013c). Andelen lärare med pedagogisk 

högskoleutbildning och andelen lärare med specialpedagogisk högskoleexamen har minskat i 

grundsärskolan. Andelen specialpedagoger har minskat från 43 % till 30 % under de senaste 11 

åren. Behöriga lärare i grundsärskolan ska som grundregel ha lärarexamen och speciallärarexamen 

med inriktning utvecklingsstörning, men 80 % av lärarna i grundsärskolan saknar en sådan 

utbildning och det finns ett stort fortbildningsbehov (Lärarförbundet, 2012).  Inom grundsärskolan 

finns ett behov av lärare som inte ensidigt reproducerar stereotypa uppfattningar om vad 

undervisning inom grundsärskolan innebär, utan som kan införa nya perspektiv om lärande och 

deltagande anpassat till dagens behov (Östlund, 2011).   

  

Frågan om det är viktigast att lära ut fasta ämneskunskaper eller generiska, ämnesövergripande 

förmågor diskuteras. Man ska söka broar mellan ämneskunskap och ämnesövergripande förmågor 

när det gäller elevers lärandestrategier (Håkansson & Sundberg, 2012). Arbete med generiska 

förmågor utvecklar undervisningen (Göransson, 1999; S. Hjort, personlig kommunikation, 2014; D. 

Östlund, personlig kommunikation, 2014). ”The Big 5” är en rangordning av förmågorna utifrån hur 

ofta de finns med i de långsiktiga målen och kunskapskraven (Svanelid, 2011). Svanelid anser att 

analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, förmåga att hantera information och 

begreppslig förmåga ska genomsyra skolarbetet. Rudnert (2013) argumenterar emot ett generellt 

fokus på förmågor och menar att ”The Big 5” ”motverkar det viktiga ämnesdidaktiska arbetet där 

undervisning planeras utifrån de nya kursplanerna.”. Rudnert undrar om ämnena behövs när 

förmågorna fokuseras i skolan.          

 

De som lyckas bäst i matematik är de lärare som tar ett helhetsgrepp om ämnet och som använder 

problemorienterad undervisning i större utsträckning (Håkansson & Sundberg, 2012). Lärare 

behöver också utveckla ett professionellt didaktiskt språk för att kunna samarbeta med andra och 

utveckla undervisningen ytterligare. Med ett gemensamt didaktiskt språk kan man dela och använda 

varandras planeringsdokument (Liljekvist, 2014). Användningen av lärandefrämjande strategier är 

mer framträdande i matematisk problemlösning. Elever ska lära sig att tillämpa kunskaper i nya 

situationer. Olika metoder har pekats ut som stödjande i utvecklandet av problemlösningsförmågan: 

ta med problemlösning i dagliga undervisningssituationer för att automatisera problemlösande 

basfärdigheter, använda långsiktiga metoder där elever får jobba själv och i grupp med 

fördjupningar av problem, använda handledda undersökningsmetoder eller att använda 

modelleringsmetoder som praktiska exempel (Håkansson & Sundberg, 2012).   

  

Lärare behöver skapa fler tillfällen för eleverna att använda kreativa matematiska resonemang vid 

problemlösning (Liljekvist, 2014). Lärares frågor till eleverna ska vara engagerande, 

återfokuserande och klargörande för att ge eleverna möjlighet att kommunicera kring ett 

matematiskt problem, i motsats till korta, snabba frågor som kan besvaras med ”ja eller nej” eller ett 

rätt svar (Hansson & Trygg, 2013; Wiebe Berry & Kim, 2008). Stödjande strategier när man 

kommunicerar matematik kan vara att prata tillsammans om det man upptäckt, ställa öppna frågor, 

använda praktiskt material för att visualisera och laborera med matematikproblem, ge eleverna tid 
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att dela med sig av skrivna svar eller att bjuda in till många lösningar och strategier (P. Whitin & 

D.-J. Whitin, 2000).  

 

Evidensbaserade metoder som är dokumenterat framgångsrika för elever i behov av särskilt stöd 

efterfrågas (Mitchell, 2008). För att utveckla matematisk kommunikationsförmåga kan man 

använda sig av ”Cooperative group teaching”, där eleverna arbetar i grupp och löser problem. 

Uppgifter där alla kan bidra nämns av Göransson et al. (2011). I ”Reciprocal teaching” ställer man 

frågor till matematiska texter för att öka läsförståelsen. ”Formative assessment and feedback” 

innebär att lärare kontinuerligt bedömer eleverna, ger feedback och förändrar undervisningen. 

Lärare behöver dock förhålla sig kritiskt till evidensbaserade metoder, eftersom de handlar om 

något som har varit (Biesta, 2007; Daniels, 1990). Undervisning måste även vara känslig för olika 

elevers olika behov av olika sorters strategier och instruktioner. Daniels (a.a.) frågar sig om det är 

meningsfullt att försöka hitta den ultimata undervisningsplanen när elever har olika 

utvecklingszoner. Utifrån elever i behov av särskilt stöd behöver läraren ha kunskaper om god 

undervisning med fokus på förmågor och metakognitiva strategier. Det gäller att inte fastna i att 

särskilda interventioner passar för vissa typer av elever, även om lärare behöver specifika kunskaper 

om olika inlärningssvårigheter. Det finns ingen ”specialundervisning” utan god undervisning som 

passar för alla (Håkansson & Sundberg, 2012).  

 

Matematik, kommunikation och eleven        

 

Elever i Sverige har ganska stor andel skolk, sen ankomst och stök på lektionerna jämfört med 

OECD (Skolverket, 2013b) och det finns ett starkt samband mellan elevers socioekonomiska 

bakgrund, andel skolk och sämre arbetsdisciplin. Sveriges elever har dock något högre värden än 

OECD-genomsnittet när det gäller intresse, motivation, självuppfattning och självtillit i matematik. 

Om elever är intresserade, motiverade, har god självuppfattning och högre självtillit tenderar elever 

att prestera bättre i matematik. En positiv attityd till matematik är också en viktig drivkraft vid 

lärande (Schuck & Pereira, 2011). Elevens egna förutsättningar påverkar möjligheten att utveckla 

kommunikativ förmåga (Forsmark, 2009). Det finns flera olika orsaker till att hinder uppstår i 

elevers matematikutveckling. Aspekter som tidspress, fokus på att memorera regler, rätt- och 

feltänkande och rädslan att misslyckas påverkar eleverna negativt. Detta gäller också elevens 

föreställningar om matematik - om eleven tror att den har kunskaper nog för att kunna lyckas eller 

ej (Forsmark, a.a.). Hinder i elevers matematikutveckling kan också bero på känslomässiga barriärer 

(Rodd, 2006). Elever i behov av särskilt stöd behöver få delta i kreativa matematiska resonemang 

vid problemlösning istället för att färdighetsträna uppgifter som de inte förstår. Dessa resonemang 

hjälper elever att lösa liknande uppgifter oberoende av kognitiv förmåga (Håkansson & Sundberg, 

2012; Liljekvist, 2014).  

 

Matematik, kommunikation och gruppen 

 

Skolan ansvarar för att eleverna kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra 

(Skolverket, 2011a, 2011b). Vid gruppundervisning i matematik är det viktigt att ta hänsyn till 

individuella förutsättningar hos eleverna för att alla ska kunna delta i kommunikativa matematiska 

samtal (Ben-Yehuda, Lavy, Linchevski & Sfard, 2005). Varje individ i gruppen måste 
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uppmärksammas för att ha möjlighet att lära sig det avsedda (Löwing, 2004). Boaler (2011) lyfter 

fram vikten av att ha nivåblandade grupper för att dessa olikheter höjer alla elevers prestationsnivå. 

Lärarens viktiga uppgift är att lyfta fram vikten av kommunikation, ge eleverna innehållsrika 

uppgifter samt främja och stödja elevernas matematiksamtal (Silver & Smith, 2001, 2002a, 2002b, 

2002c). Eleverna måste få tid att undersöka uppgifterna de ställs inför, hitta egna idéer som sedan 

kan diskuteras både i mindre grupper och i helklass. Slutligen måste läraren arbeta aktivt med 

gruppen, så att eleverna kan utveckla sin matematiska kommunikationsförmåga i en trygg miljö där 

inga frågor är dumma. ”Elever måste uppmuntras att ifrågasätta varandras idéer och påståenden, 

men ändå ska lärare kräva att elever respekterar varandra som personer. Det är acceptabelt att 

kritisera en persons idéer, men inte själva personen.” (Silver & Smith, 2002a, s. 50).    

Kamrathandledning är en viktig påverkansfaktor för elevers studieprestationer ur ett socialt 

perspektiv (Håkansson & Sundberg, 2012). Undervisning av andra är ett inlärningstillfälle även för 

den som lär ut. Kamrathandledning är ett komplement till lärarens undervisning och den är lika 

effektiv för elever med en funktionsnedsättning, som för elever utan. Den fungerar bäst när elever 

är aktiva i målsättning, uppföljning och utvärdering av sina insatser (Håkansson & Sundberg, a.a.). 

Hansson (2012) använder begreppet kamrateffekten, där hela klassens studieresultat påverkar den 

enskilda elevens resultat. Kamrateffekten gagnar alla elever, oavsett hur långt de har kommit i sin 

matematikutveckling. Detta talar emot nivågrupperingar där elever delas upp utifrån sin 

matematiska kunskapsnivå (Boaler, 2011; Hansson, 2012). 

 

Matematik, kommunikation och miljön 

  

Lärandemiljön innefattar både elevers uppträdande och lärarnas agerande (Skolverket, 2013c). 

Sveriges lärare har bättre relationer till sina elever än genomsnittet i OECD, vilket leder till bättre 

klassrumsklimat. Internationell forskning visar att det är betydelsefullt att lärare skapar en positiv 

och uppmuntrande matematisk miljö där man vågar prata (Schuck & Pereira, 2011). Dock är 

klassrumsklimatet i Sverige i sin helhet sämre än OECD-genomsnittet (Skolverket, 2013b). Även 

den fysiska klassrumsmiljön spelar roll när det gäller elevernas förutsättningar att utveckla 

matematisk kommunikationsförmåga. Claesson (2007) visar hur olika teorier och synsätt påverkar 

lärares sätt att se på sin egen praktik, vilket t.ex. avspeglas i klassrumsmöbleringen. Om eleverna 

sitter i grupper vända mot varandra inbjuder det till samtal, medan en placering av bänkar vända 

mot tavla och lärare sänder andra signaler.  

Lärare ska skapa språkligt och kunskapsmässigt utmanande miljöer, eftersom det finns ett uttalat 

samband mellan språklig och matematisk förmåga. Vidare behöver pedagogerna skapa stödjande 

klassrumsklimat, med tid för reflektion om uppgifterna, behandla elever olika utifrån deras olika 

behov, utveckla ett språk tillsammans som gör eleverna till konstruktörer av de egna matematiska 

kunskaperna, samt vara noga med vilket språk som används (Hansson & Trygg, 2013; Håkansson & 

Sundberg, 2012; P. Whitin & D.-J. Whitin, 2000). 

 

Matematiksvårigheter  

   

Definitionen av dyskalkyli, matematiksvårigheter och räknesvårigheter diskuteras. Inom 

forskarvärlden råder en stor oenighet om vilka begrepp som bör användas och hur de ska definieras 

och diagnostiseras. ”Begreppsförvirringen” kring matematiksvårigheter kan bero på olika intressen 
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inom sjukvården och pedagogiken (Sjöberg, 2006). Forskningen kring elevers matematiksvårigheter 

förklaras på flera olika sätt: medicinska/ neurologiska orsaker utifrån en hjärnskada eller 

funktionsnedsättning, psykologiska orsaker som exempelvis koncentrationssvårigheter eller 

matematikängslan, sociologiska orsaker såsom olika faktorer i uppväxtmiljön och didaktiska 

orsaker på grund av felaktig undervisning eller ensidig procedurhantering (Engström, 2003). 

Engström menar att det aldrig bara finns en förklaring till varför elever hamnar i svårigheter. Det 

ökade intresset för begreppet dyslexi har i viss mån avspeglat sig i användandet av begreppet 

dyskalkyli och Engström (a.a.) är kritisk till begreppet av flera skäl, bl.a. till att det endast omfattar 

räknesvårigheter. Matematik handlar inte främst om enkla räknefärdigheter, utan karaktäriseras av 

tankeaktiviteter. Dessutom kritiseras diagnostiseringsmetoderna som används för att konstatera om 

elev har dyskalkyli ur olika avgränsningsaspekter (Lundberg & Sterner, 2009; Mazzocco & Devlin, 

2008). 

  

Vid skolstart ser barns matematiska kunnande olika ut, vilket kan bero på räknesvårigheter som en 

bristande taluppfattning. Men det kan lika väl bero på bristfällig matematisk stimulans under 

förskoleåren p.g.a. få uppmaningar att räkna och jämföra storlekar eller praktiska orsaker som 

sjukdomsfrånvaro (Lundberg & Sterner, 2009). Sjöberg (2008) frågade elever i 

matematiksvårigheter om deras egen uppfattning om problemens uppkomst. Flera elever berättade 

om dålig arbetsro i klassrummet och att lärarna därför saknade tid att hjälpa dem lika mycket. 

Många elever sökte hjälp av sina kompisar, vilket ibland sågs vara en fördel eftersom lärarnas språk 

var för svårbegripligt. Aspekter som stress och oro vid matematikprov lyftes också fram samt att 

lektionerna var för långa. Enligt Sjöberg (a.a.) har dessa faktorer inte mycket att göra med 

dyskalkyliproblematiken. Angående lektionslängd beskrivs den ”omvända intervallträningen”:  

 

”Vid den här ”omvända intervallträningen” som utmärker dessa elevers arbete är viloperioderna som 

regel betydligt längre än de perioder då eleverna arbetar aktivt med matematikuppgifter. Detta arbetssätt 

gör att eleverna ofta får börja om med den uppgift de arbetade med, då de helt enkelt har glömt var de 

var eller också har tappat den röda tråden i lösningen.” (s. 17). 

 

Engagerade lärare som ställde tydliga krav och hjälpte till att förändra elevernas syn på problemen 

samt att eleverna själva beslöt sig för att ta tag i matematiken eftersom de ville börja på gymnasiet, 

var faktorer som utvecklat elevernas matematikkunnande (Sjöberg, 2008). 

  

Forskare är oeniga om det finns en ärftlighet i dyskalkyli enligt Sjöberg (2006), medan Shalev et al. 

(2001) menar att dyskalkyli är ”a Familial Learning Disability” eftersom en majoritet av de testade 

eleverna har minst en familjemedlem med samma diagnos. Vidare uppskattas 3-6,5 % av alla 

skolelever ha den ärftliga formen av dyskalkyli. Denna siffra bör man ställa sig kritisk till 

(Lundberg & Sterner, 2009). 

 

Elever med räknesvårigheter behöver en undervisning med tydliga instruktioner från läraren, 

utforskande aktiviteter där eleverna får sätta ord på sina handlingar och använda olika 

uttrycksformer samt där de får delta i matematiska samtal.  En-till-en-undervisning eller aktiviteter 

där smågrupper kommunicerar och samspelar förordas vidare för elever med 

taluppfattningssvårigheter (Lundberg & Sterner, a.a.). Cooperative learning methods, där elever 
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stimuleras att ta ansvar för och hjälpa varandra i små nivåblandade grupper, kan fungera för en del 

elever. Men pedagogen ska fokusera på att ”Ta sikte på vad eleven kan och utveckla detta. Aktivera 

eleven att ta ett eget ansvar för sitt lärande.” (Engström, 2003, s. 49). 

 

Kommunikativa hinder för elever med autism och elever med en utvecklingsstörning
1
 

 

Den totala andelen elever i grund- och gymnasiesärskolan är cirka 18 500. En tredjedel har även en 

diagnos inom autismspektrumtillståndet. Detta innebär att cirka 5000-7000 elever har autism enligt 

A. Söder på Autism- och Aspergerförbundet (personlig kommunikation, 10 februari, 2014). 

 

Elever med autistiskt syndrom har nedsatt förmåga till social interaktion, nedsatt förmåga till 

kommunikation och påtaglig inskränkt repertoar av aktiviteter och intressen (Dahlgren, 2011).  

Att organisera information på en sida och förstå språket i matematiska instruktioner eller problem 

kan vara svårt för elever med autism. Om en elev dessutom har nedsatt visio-spatial förmåga, d.v.s. 

svårigheter att se och uppfatta mönster, blir matematiska samtal ännu svårare (Donaldson & Zager, 

2010). Tydliga, belönade mål eller att använda representationsformerna i matematik när man ska 

förstå ett matematiskt problem är framgångsrika metoder. Först används konkret material, sedan 

representationsbilder och slutligen används abstrakt matematiskt språk. Mer forskning om 

evidensbaserade metoder i matematikundervisning för elever med autism behövs dock (Donaldson 

& Zager, a.a.). 

 

En elev med en utvecklingsstörning har IQ under 70 och nedsättning av adaptiv förmåga. 

Nedsättningen av intelligens och adaptiv förmåga ska ha inträffat före 16 års ålder (Granlund & 

Göransson, 2011). Det saknas bevis på att det skulle vara någon skillnad på principer för 

framgångsrik undervisning i matematik för elever med en utvecklingsstörning eller elever utan en 

utvecklingsstörning (Göransson, Hellblom-Tibblin & Axdorph, 2011). Det viktiga är att alla elever 

får chans att utveckla sina problemlösnings-, resonemangs-, procedurhanterings-, representations-, 

sambands- och kommunikationskompetenser. Tidigare forskningsstudier kring utvecklingsstörning 

och matematik har varit få och har handlat mer om procedurhantering än om begreppsutveckling 

och kommunikation. Detta kan spegla vad eleverna fått träna på (Hord & Bouck, 2012). Mer 

evidensbaserade metoder för elever med en utvecklingsstörning och hur eleverna resonerar och 

förstår matematik efterfrågas (Browder, Spooner, Ahlgrim-Delzell, Harris & Wakeman, 2008; Hord 

& Bouck, 2012). Elever med en lindrig utvecklingsstörning är hjälpta av att få träna på att lösa och 

prata om matematiska problem (Chung & Tam, 2005).  

 

Mattepratande, matteaktivitetande lärgemenskaper gynnar också utvecklingen av matematiska 

kompetenser på gruppnivå (Göransson et al., 2011):   

 

”Kännetecknande för en matteaktivitetande lärgemenskap är enligt ramverket en undervisning som ger 

förutsättningar för eleverna att bidra med idéer om matematiskt innehåll, att formulera matematiska 

tankestrategier och ställa frågor samt arbetsformer som ger förutsättningar till ett aktivt deltagande i 

gemensamma matteaktiviteter där allas bidrag är viktigt” (s. 58).  

                                                 
1
  Under denna rubrik kan det finnas inslag av information som tidigare presenterats i inlämningsuppgifter i 

speciallärarutbildningen med inriktning utvecklingsstörning (Nilsson, 2012, 2013). 
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Många elever med autism använder inte sitt språk funktionellt (Mirenda, 2003). Eleverna behöver 

alternativa och kompletterande kommunikationshjälpmedel såsom tecken, bilder och teknisk 

utrustning som gör syntetiskt tal. Kommunikationshjälpmedlen ger eleven ett sätt att prata. Eleven 

kan göra mer än att fråga efter saker och svara på frågor. Kommunikationshjälpmedel förhindrar 

talet enligt vissa.  Kommunikationshjälpmedel ska komplettera tal, inte hindra tal (Wilkinson & 

Hennig, 2007). Funktionella kommunikationshjälpmedel med goda resultat intresserar forskare 

(Meer, Sutherland, O’Reilly, Lancioni & Sigafoos, 2012; Mirenda, 2003). Tecken, manual signing, 

förordas eftersom det är lätt att lära sig. Argument mot tecken är att tecken kräver mer tankearbete 

när det gäller att komma ihåg och välja tecken som symboliserar ett begrepp. Tecken och samtidigt 

tal är dock effektivast. Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation förkortas 

TAKK i Sverige (Heister Trygg, 2004). Elever med en utvecklingsstörning och elever med autism 

är målgrupper för TAKK. En noggrann kartläggning och fungerande nätverk behövs för 

målgrupperna (Anderson, 2002; Heister Trygg, 2004). Mer forskning kring 

kommunikationshjälpmedel och elevers val av dessa behövs (Meer et al., 2012; Mirenda, 2003). 

Men kommunikativa lärandemiljöer och lämpliga kommunikationspartners är viktigt oavsett 

kommunikationshjälpmedel. Informella situationer med jämbördiga elever som kommunicerar är 

också avgörande. Det sker inte samma språkutveckling i de mer formella samtalen mellan en elev 

och en pedagog (Anderson, 2002; Heister Trygg, 2004; Mirenda, 2003).  

  

Slutligen är det man hör inte heller det samma som det man tolkar och förstår.  Att kunna avläsa det 

man hör är viktigt för att man ska kunna kommunicera och för individens språkutveckling. Hos 

elever i grundsärskolan ser den fonologiska avläsningsförmågan mycket olika ut (Anderson, 2002). 

Detta innebär att tidiga insatser med olika kommunikationssätt är viktigt för språkutveckling och 

ordförståelse hos elever med en utvecklingsstörning (Vandereet, Maes, Lembrechts & Link, 2010). 

 

Utvecklingsekologiskt perspektiv  

  

Mänsklig utveckling är en produkt mellan den växande människan och den miljö människan 

befinner sig i (Bronfenbrenner, 1979, 1999). Den omedelbara miljön påverkar, likväl som den miljö 

som finns lite längre ifrån eleven. Denna miljö är pedagogen en viktig del av. En person måste 

också engagera sig i en aktivitet för att det ska ske en utveckling och för att det ska vara effektivt 

behövs det en regelbundenhet och tillräckligt med tid. Att endast repetera en aktivitet räcker inte för 

att lärandet ska bli mer komplext. För att det ska ske en utveckling behövs mer bestående 

aktiviteter. Sådana bestående interaktionsformer och samspel kallas för proximala processer. 

Initiativ, ömsesidighet och gensvar från båda är nödvändigt. Att lära sig läsa eller utveckla andra 

nya förmågor, som att kommunicera, är proximala processer. Ömsesidigt samspel som leder till 

utveckling behöver inte bara ske mellan individer, det kan också ske mellan en individ och ett 

objekt eller en symbol, t.ex. en leksak eller en matematisk symbol. För att en elev ska bli intresserad 

av att engagera sig i ett objekt eller en symbol, måste dessa inbjuda till utforskning och 

manipulation (Bronfenbrenner, a.a.) 

 

En elev ingår i ett mikrosystem (Bronfenbrenner, a.a.). Mikrosystemet är ett mönster av aktiviteter, 

roller och mellanmänskliga relationer i en given omgivning, som t.ex. hemmet. Dessa komponenter 

är byggstenar i mikrosystemet. I hemmet startar utvecklingen i mikrosystemet. En elev är både en 
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producent av sin utveckling och en produkt av utveckling. En elev utvecklas genom hennes allt 

större inblandning i målinriktade aktiviteter, där eleven möter fler vuxna än föräldrarna 

(Bronfenbrenner, a.a.).  

 

Enligt Bronfenbrenners (a.a.) syn på individers utveckling ingår en elev också i ett mesosystem. Ett 

mesosystem är när flera olika mikrosystem samverkar. När familjen, skolan och kamraterna i skolan 

möts är de en del av en elevs mesosystem. Kunskap om varandras mikrosystem leder till utökade 

samspels- och kommunikationsmöjligheter och fler kontakter inom mesosystemet. Skolan har ett 

primärt ansvar i att förbereda unga människor som effektiva deltagare i vuxenlivet (Bronfenbrenner, 

a.a.). 

 

En elev påverkas också av ett exosystem (Bronfenbrenner, a.a.). Skolledningen och beslut som 

skolledningen tar om resurser är ett exosystem i skolan. Besluten påverkar indirekt elevens meso- 

och mikrosystem, utan att eleven är en del av skolledningen. Åt andra hållet kan en elevs 

svårigheter påverka en skollednings behov av att ansöka om mer resurser.  

 

Utanför skolan finns det även ett makrosystem. Ett makrosystem är t.ex. de värderingar och åsikter 

som finns i samhället om skolan och som påverkar skolans arbete (Bronfenbrenner, a.a.).  

 

Sociokulturellt perspektiv  

 

Den proximala utvecklingszonen är avståndet mellan vad en elev kan klara själv och vad eleven 

skulle kunna klara med stöd av en vuxen eller en kamrat som kan mer. Med visst stöd kan man t.ex. 

prata om och lösa ett matematiskt problem som man inte skulle ha kunnat lösa på egen hand. Det 

gäller dock att lärarna ger eleverna matematiska problem som utmanar inom den proximala 

utvecklingszonen och samtidigt ger akt på att de hinner befästa det som de redan kan, samt att det 

inte det blir för mycket stöd som kan undergräva elevens egen självständighet (Vygotskij, 2001).  

 

Kommunikation och språkanvändning är helt centrala i ett sociokulturellt perspektiv (Vygotskij, 

a.a.). Kommunikationen utgör länken mellan barnet och omgivningen. Det är genom att 

kommunicera om vad som händer som barnet blir delaktig i hur människor uppfattar och förklarar 

företeelser. Detta yttre språk leder så småningom till ett eget inre språk hos barnet. 

Människan lever på kunskaper som hon lånat av andra (Vygotskij, a.a.).  Att lära sig strategier för 

att lösa problem, i t.ex. matematik, är enligt Vygotskij en högre mental process som man lär av 

andra.  

 

Allt lärande sker i en situation och det är ett situerat lärande (Vygotskij, a.a.). Att kunna något 

såsom att prata, räkna, skriva innebär att man behärskar en kommunikativ praktik. I dessa praktiker 

gör man också oftast något fysiskt och använder sig av olika redskap för lärande, kallade 

mediatorer. Det främsta redskapet för lärande är språket, men i matematiken är också papper, 

pennor, böcker, linjaler och olika tekniska hjälpmedel viktiga redskap. Slutligen är det, enligt Säljö 

(2000), viktigt att man skaffar miljöer och kommunikativa situationer där människor lär, annars 

skulle man kunna riskera att förlora de insikter man tidigare gjort för allt lärande är också historiskt. 
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4 Syfte och frågeställningar  

 

 

Utifrån bakgrunden är det angeläget att ta reda på mer om vilka förutsättningar det finns för elever 

att utveckla matematisk kommunikationsförmåga. Valet att genomföra studien inom två olika 

skolformer har sin grund i att man kan anta att det inom grundsärskolan finns fler elever med 

kommunikationssvårigheter. Därmed kan det finnas ett värde i att synliggöra 

matematikundervisningen i två skolformer som är ganska olika, för att eventuellt kunna få syn på en 

variation. Bakgrunden leder till syftet med detta självständiga arbete. 

  

 Syftet är att få en fördjupad kunskap om hur undervisningen i matematik kan skapa 

 förutsättningar för elever i två olika skolformer, grundskolan och grundsärskolan, att  

 utveckla matematisk kommunikationsförmåga. 

 

Följande forskningsfrågor ligger till grund för den empiriska studien: 

 

 Vilken roll spelar pedagogen, eleven, gruppen och miljön för att skapa förutsättningar för att 

utveckla elevers matematiska kommunikationsförmåga i två skolformer utifrån 

lärarperspektivet? 

 Hur utvecklar några pedagoger i grundskolan och grundsärskolan elevers matematiska 

kommunikationsförmåga? 

 Vilka likheter och/eller skillnader framträder mellan några klasser i grundskolan och 

grundsärskolan när det gäller att ge förutsättningar för eleverna att utveckla matematisk 

kommunikationsförmåga? 
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5 Metod   

 

 

I metodavsnittet presenteras först den kvalitativa ansats och de metoder som valts. Sedan 

presenteras urval av informanter och skolor. Vidare beskrivs förberedelse, genomförande och 

bearbetningar av de empiriska studier som ligger till grund för uppsatsen. Slutligen redovisas 

arbetets generaliserbarhet, reliabilitet, validitet, avgränsningar och forskningsetiska aspekter. 

 

 

5.1 Kvalitativ ansats och metoder 

 

I studien kombineras två olika kvalitativa metoder, kvalitativ forskningsintervju (Kvale & 

Brinkmann, 2009) för att få fördjupade svar och observation (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002) 

för att få syn på en variation i hur pedagoger arbetar för att utveckla elevers matematiska 

kommunikationsförmåga. 

  

Studien har ett visst hermeneutiskt inslag, där en gemensam tolkning och förståelse av hur ett antal 

pedagoger och en speciallärare uppfattar förutsättningarna för att utveckla den matematiska 

kommunikationsförmågan i den egna undervisningen. En hermeneutiker studerar helheten först, 

sedan delarna och sedan helheten igen. För varje gång en liten del har studerats klarnar helheten och 

detta kan man jämföra med ett pussel. Från början vet man inte hur pusslet ska bli och därför måste 

man titta noga på varje bit innan man så småningom får en helhetsbild (Ödman, 2007). Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) börjar man med att läsa igenom hela intervjun först för att sedan titta på de 

enskilda delarna. Sedan jämför man tolkningar av enskilda delar med helhetstolkning av intervjun. 

Att pendla mellan helhet och del kallas den hermeneutiska cirkeln. Ödman (2007) skriver att: 

”Tolknings- och förståelseprocessen saknar början och slut; spiralen är oändlig.” (s. 107). 

Tolkningen är i princip oändlig, men den avslutas när man kommit fram till ett inre sammanhang 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Kvalitativa intervjuer kan lära en forskare att se bortom här och nu. Som ett sätt att se bortom 

intervjusituationen vid tolkningen, har intervjuerna transkriberats enskilt och sedan bytts och lästs 

av den andra intervjuaren.  När det gäller intervjuer skriver Kvale och Brinkmann (a.a.) slutligen att 

kvalitativ forskning kan ge övertygande beskrivningar av den kvalitativa världen. 

 

Observationerna liknar en teorigenererande observationsstudie med låg grad av struktur (Einarsson 

& Hammar Chiriac, 2002). Inspirationen kommer från en etnografisk forskningstradition i samband 

med observation, eftersom syftet var att lyfta fram nya aspekter när det gäller praktiken. 

Verkligheten är utgångspunkten och studiens avsikt är att försöka förstå en specifik kultur utifrån 

informanternas perspektiv och inte utifrån en teori (Einarsson & Hammar Chiriac, a.a.). Hur 

uttrycker informanterna sina uppfattningar i de handlingar de gör? Dock är studien inte en 

etnografisk fältstudie, eftersom det kräver en längre vistelse.  

 

Om man använder flera undersökningsmetoder inom samma projekt får man fram mer pålitliga data 

än om man bara använder en metod och det kallas triangulering (Kvale & Brinkmann, 2009; Trost, 
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2005). En kompletterande kvantitativ enkätstudie, där ett större antal pedagoger får svara på ett 

antal frågor om matematik och kommunikation, skulle kanske ha ökat studiens trovärdighet, 

(Backman, 2008), men studien utgår från den kvalitativa variation som kan finnas i ett mindre urval. 

 

 

5.2  Eventuella brister när det gäller kvalitativa intervjuer och observationer 

 

Kvale och Brinkmann (2009) tar upp ett antal punkter med intern kritik av modern 

intervjuforskning. Några brister är att den är individualistisk och att man bortser från att individen 

är en del av ett socialt samspel. Vidare kan den vara idealistisk och då tar man inte hänsyn till 

människors tidigare erfarenheter. Men om man kombinerar intervjun med fältstudier eller 

deltagande observationer kan man få en mer allsidig bild av verkligheten. Kritiker utifrån menar att 

kvalitativa forskningsintervjuer är subjektiva och att resultaten beror på vem som ställer frågorna 

och tolkar svaren. En annan kritik är att intervjuforskning inte är generaliserbar på grund av få 

intervjupersoner, men i modern forskning kan man även fokusera på att studera olikheter i mindre 

grupper (Kvale & Brinkmann, a.a.). 

 

När man observerar påverkar man en verklighet (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Sedan kan 

det vara svårt att vara observant hela tiden. Minskad uppmärksamhet kan leda till att man missar 

viktiga moment. Men om man dokumenterar det man observerar och även för noggranna 

anteckningar kring analyser man gör efter hand, minskar risken för detaljmissar. 

 

 

5.3 Urval samt presentation av skolorna och informanterna 

  

Ett antal rektorer kontaktades och informerades via mail om att ett självständigt arbete i 

specialpedagogik skulle skrivas. Sedan tillfrågades ett antal informanter på sammanlagt sex skolor i 

mellersta Norrland via mail om de var intresserade av att delta i en studie kring uppfattningar om 

och praktiserande av matematisk kommunikationsförmåga. I missivbrevet togs ett antal etiska 

frågor upp (se bilaga 1). Slutligen valde åtta informanter att delta i studien. En av dessa valde senare 

att tacka nej till en observation under den föreslagna tidsperioden. Detta nej respekterades (Trost, 

2005). Detta innebar dock att observationsunderlaget blev något mindre i den ena skolformen, 

vilket kan påverka jämförelserna mellan de två skolformerna. 

 

Grundskolan 

 

Urvalet inom grundskolan har gjorts utifrån att informanterna var okända för intervjuaren. 

Informanterna och intervjuaren har inte arbetat tillsammans på samma skolor, trots glesbygd. De 

fyra intervjuade informanterna arbetar på olika skolor med elever i årskurserna 1-6 i grundskolan. 

Tre av informanterna arbetar som klasslärare, medan den fjärde är ämneslärare i bl.a. matematik i 

årskurs 1, 2 och 3. Denna informant kunde inte ta emot ett klassrumsbesök under den period som 

observationerna ägde rum. Alla informanter har lärarexamen mot de åldrar som de undervisar i och 

de är behöriga att undervisa i matematik. I grundskolan gjordes fyra intervjuer och tre 

observationer.  
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Grundsärskolan 

 

Intervjuerna och observationerna skedde med och hos fyra informanter som arbetar med elever i 

årskurserna 4-9 i grundsärskolan. Några enstaka av dessa elever läser mot grundskolans kursplan 

eller mot träningsskolans inriktning Verklighetsuppfattning istället för grundsärskolans kursplan i 

matematik. Alla informanter har lärarexamen mot de åldrar som de undervisar i och en av 

informanterna har en påbyggnadsutbildning till speciallärare. Samma informant läser just nu in 

utvecklingsstörningsinriktningen för ökad behörighet. I grundsärskolan gjordes fyra intervjuer och 

fyra observationer.  

 

 

5.4 Procedur 

 

Det är viktigt att ha en intervjuguide som stöd när man intervjuar (Kvale & Brinkmann, 2009). I 

studien valdes en relativt strukturerad intervjuguide för att underlätta jämförelser av olika resultat 

vid analysen. Detta var en viktig detalj då intervjuerna genomfördes separat.  Frågorna 

strukturerades utifrån fyra olika teman (se bilaga 2). Vid intervjuerna användes bandspelare/ 

röstinspelare. Bandspelaren gav en större möjlighet att ställa följdfrågor och att kunna fokusera på 

svaren som gavs. En intervjuare valde att, utifrån sin personliga intervjustil, notera stolpar utifrån 

informanternas svar för att lättare kunna sammanfatta varje tema under intervjun. Intervjuarna 

gjorde varsin provintervju (Kvale & Brinkmann, a.a.; Trost, 2005). Inför de ordinarie intervjuerna 

kontaktades respektive informant för tidsbokning. Informanterna gav sitt skriftliga samtycke. För att 

få en bra start vid intervjuerna, inleddes de med några neutrala frågor (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Trost, 2005). Efter respektive intervju skrev viktiga iakttagelser ner (Einarsson & Hammar Chiriac, 

2002; Kvale & Brinkmann, 2009; Trost, 2005). 

 

Eftersom syftet med observationerna var att se hur pedagogerna arbetade för att utveckla elevernas 

matematiska kommunikationsförmåga, informerades elevernas vårdnadshavare utan att ta in 

skriftligt samtycke. Dock gavs vårdnadshavarna möjlighet att ta kontakt vid eventuella 

invändningar (se bilaga 3). Observationerna ägde rum i en observatör som deltagare-roll, vilket 

innebär att observationerna var öppna. Under observationerna gjordes anteckningsstolpar och bilder 

löpande. Efteråt noterades andra viktiga iakttagelser (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002; Kvale & 

Brinkmann, 2009; Trost, 2005).  Direkt efter varje observation renskrevs anteckningarna i ett 

förenklat observationsschema.  

 

 

5.5 Databearbetning, resultatredovisning och resultattolkning 

 

För att få en helhetsbild av resultaten och för att leta generella teman utifrån frågeställningarna, 

renskrevs och genomlästes alla intervju- och observationsprotokoll först. Efter det granskades varje 

enskild intervju och observation för att upptäcka ytterligare ledtrådar till samband. Sedan 

betraktades helheten igen. Detta upprepades tills fler mönster syntes och kunde tolkas (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Ödman, 2007).   
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Det är viktigt att visa på teori som man använder i sin forskning (Augustsson, 2012; Larsson, 2005). 

Resultatet redovisades således under respektive frågeställning i olika teman och de olika teman som 

syntes tolkades utifrån utvecklingsekologiska och sociokulturella analysverktyg i 

resultatdiskussionen.  

 

 

5.6 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 

 

I kvalitativ intervjuforskning är forskaren för det mesta intresserad av att ta reda på det unika i ett 

fenomen och hur olika fenomen skiljer sig åt. Forskaren är inte lika intresserad av det stora 

generella som en objektiv sanning. I denna studie var avsikten att studera ”det som är” och att se på 

variationer i två skolformer (Kvale & Brinkmann, 2009). Givetvis sänks generaliserbarheten av ett 

litet urval av informanter. Sedan gjorde även informanterna ett ”självval” när de beslutade att delta, 

vilket gör att resultatet inte går att statistiskt generaliseras till att gälla som en objektiv sanning för 

alla pedagoger inom de två skolformerna. 

 

Reliabilitet handlar om säkerhet i datainsamling och om det blir liknande resultat mellan olika 

insamlingar med samma metod och att resultaten är tillförlitliga (Einarsson & Hammar Chiriac, 

2002; Kvale & Brinkmann, 2009). Att intervjuerna kompletterades med observationer i en 

triangulering höjer reliabiliteten (Einarsson och Hammar Chiriac, 2002; Kvale & Brinkmann, 2009; 

Trost, 2005). Vidare kan den använda interbedömarreliabiliteten eventuellt bidra till ökad 

reliabilitet. Både intervjuutskrifter och observationsprotokoll har bytts mellan intervjuarna, separata 

analyser har gjorts och slutligen har en gemensam analys sammanfogats.  Dock kan de frågor som 

man ställer till texten påverka de svar man får. Som nybörjare ställer man klumpiga frågor, vilket 

gör tolkningarna något mindre tillförlitliga (Ödman, 2007).  

 

Validitet handlar om en undersökning undersöker vad det är avsett att undersökas. Validering i 

intervjuer handlar om att man behöver titta över validiteten i alla stadier i en intervju: Tematisering 

med frågor som kan svara på syftet, planering av lämpliga metoder, intervjuns tillförlitlighet, 

tillförlitligheten i utskriften, analys med frågor till texten, rätt val av valideringsformer och till sist 

rapportens validitet. Hela processen har präglats av ett validitetstänkande. De noggranna 

transkriptionerna av intervjuerna på runt femtio sidor har varit ett led i detta. I studien finns även en 

avsikt att ha en ”dialogisk intersubjektivitet”, där man har försökt att enas i ett rationellt samtal om 

hur ett fenomen eller ett tema tolkas (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

 

5.7 Avgränsningar 

 

Urvalet av informanter är ett medvetet val av pedagoger som undervisar i matematik på låg- och 

mellanstadiet i grundskolan och mellan- och högstadiet på grundsärskolan, då dessa olika stadier till 

viss del har motsvarande matematiskt centralt innehåll i de två skolformerna. En annan avgränsning 

som har gjorts är att inte studera matematisk kommunikationsförmåga i träningsskolklasser, 

eftersom detta bland annat kräver en analys av ämnesområdet Verklighetsuppfattning i 

grundsärskolan och ytterligare fördjupningar i funktionsnedsättningar. 
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5.8 Etik 

 

Utifrån forskningsetiska principer har informerat samtycke sökts genom skriftliga brev, där 

frivilligheten i att delta betonats. Att informanternas uppgifter är konfidentiella och att resultaten 

endast kommer att användas i forskningssyfte till examensarbetet, har dessutom informerats om i 

inledningen av varje intervju. Eftersom informanterna är så få, kan redovisningen bli alltför 

avslöjande. För att undvika detta dilemma hänvisas endast till informanterna i citaten och inte i 

resultatredogörelsen. För att få möjlighet att göra klassrumsbesök och att observera i klasser där 

informanterna arbetar, har informanterna först fått ge klartecken. Därefter har informanterna 

vidarebefordrat ett skriftligt brev riktat till vårdnadshavarna, eftersom alla klasser som besöktes har 

omyndiga elever. I detta självständiga arbete har ett reflekterande etiskt förhållningssätt präglat hela 

arbetet kring att bredda perspektiven om matematisk kommunikationsförmåga (Gustafsson, 

Hermerén & Petersson, 2005; Vetenskapsrådet, 2011; bilaga 2, 3).  
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6 Resultat   

  

 

Resultaten redovisas och presenteras utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Grundskole- och 

grundsärskoleresultaten presenteras i sin helhet för respektive skolform och är inte uppdelade 

utifrån stadier. Skolformerna redovisas separat för att sedan sammanfattas utifrån likheter. 

Resultatredovisningarna startar genomgående med en presentation av grundskolans resultat för att 

sedan följas av en presentation av grundsärskolans resultat utifrån respektive frågeställning.  Varje 

redovisning inleds med en kort sammanfattning. Forskningsfrågan kring hur olika faktorer kan ha 

betydelse för utvecklingen av matematisk kommunikationsförmåga inleder presentationen. Där är 

utgångspunkten de åtta intervjuerna som har kategoriserats utifrån den variation som framkom. 

Avsnittet avslutas sedan med en beskrivning av de likheter som framträder utifrån pedagogens, 

elevens, gruppens och miljöns roll. Därefter redovisas observationerna. Tolkningen av 

observationerna bygger på sju klassrumsbesök hos sju informanter, tre informanter i grundskolan 

och fyra informanter i grundsärskolan. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om de likheter som 

framträder i strategierna för att utveckla matematisk kommunikationsförmåga, samt en 

resultatsammanfattning där en jämförelse mellan skolformerna lyfts fram. 

 

 

6.1 Pedagogens roll för att utveckla elevers matematiska kommunikationsförmåga i 

grundskolan och i grundsärskolan 

 

 

Förutsättningar för utveckling av matematisk kommunikationsförmåga hos elever i 

grundskolan 

 

Framträdande teman är att alla pedagoger är medvetna om vikten av en positiv inställning till 

matematik, att de känner tidspress för att hinna med elever i behov av särskilt stöd, att de reflekterar 

över matematikbokens roll, att alla är under utbildning i Matematiklyftet vilket i sin tur påverkar 

reflektionerna kring kommunikationsförmåga, att alla är trygga i att undervisa i kommunikation 

samt reflekterande över kartläggningsmaterial. Informanterna har arbetat 5-21 år i skolans värld. 

Sammanfattningsvis kan man se ett mönster av en stor samstämmighet när det gäller hur 

informanterna som pedagoger kan skapa förutsättningar för matematisk kommunikationsförmåga. 

 

Positiv inställning till matematik 

  

Alla informanter talar på ett eller annat sätt om att den egna inställningen till matematik är 

avgörande. Att man själv visar att man tycker att matematik är roligt, att man kan leka fram 

matematiken som är ”ett äventyr” är viktigt: ”Så just det här att vara positiv i det man håller på med, 

brinna för 'ne, har jag lärt mig, leder ju till att barna' blir mer intresserade också...” (Informant 1). 

Informanterna har en positiv attityd till Matematiklyftet, som de deltar i med sina respektive skolor.  

De refererar till uppgifter de har prövat på att göra vid olika tillfällen.  

Informanterna poängterar att det är viktigt med förståelsen för eleverna, taluppfattning, att bygga en 

stabil grund och att prata matematik, vilket informanterna i grundskolan har arbetat med inom 
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Matematiklyftet. Det handlar om att diskutera olika strategier, konkretisera, åskådliggöra och 

repetera, både enskilt och i grupp menar en informant.  Några informanter kommer in på att det som 

står i kursplanen i matematik är ett stöd, medan en annan nämner de nationella proven i matematik 

som ett bra stöd.  

 

Tid som hinder  

  

Flera informanter återkommer till frågan om tid. De upplever tidsbrist när de ska hinna hjälpa 

enskilda elever som behöver mer hjälp, att hinna planera lektioner eller att hinna se alla. Endast en 

informant som arbetar i en liten åldersintegrerad klass utelämnar tidsaspekten. 

 

Matematikboksreflektioner 

  

Informanterna har relativt många tankar kring matematikboken kontra arbete i grupp med t.ex. 

problemlösning. Några informanter vill minska användandet av matematikboken, medan en 

informant menar att matematikboken kan vara bra när man arbetar med rutinuppgifter istället för en 

massa lösblad. En informant lyfter fram ett läromedel man tidigare använde som var ett bra stöd.  

  

Begreppet matematisk kommunikationsförmåga och lärares kompetensutvecklingsbehov  

 

Matematisk kommunikationsförmåga är ett komplext begrepp, där eleverna ska kunna förklara och 

beskriva sina tankar, matematiska begrepp, lösningar och strategier med ett matematiskt språk, 

”mattespråk”, enligt informanterna. Detta kan göras genom att sätta ord på de egna kunskaperna, 

lyssna på andras resonemang, skriva, använda symboler eller genom att rita bilder. 

 

”... kommunikation... nu måste jag tänka för det är mycket. Jag tycker att det är jättespännande att höra 

hur dom tänker, att dom kan resonera hur dom kom fram till lösningen till svaret och... det här att kunna 

lyssna till varandra, att försöka förstå hur den andra tänker... och kunna förklara... Idag hade vi till 

exempel, ja men kunna förklara vad likhetstecknet betyder...” (Informant 3). 

 

Alla är intresserade av att lära sig mer om kommunikation även om de känner sig trygga i att 

undervisa i kommunikation. Några informanter berättar att de vill ha aktuell forskning kring 

matematik och kommunikation av olika slag. Den informant som har kortast yrkeserfarenhet, 

kritiserar lärarprogrammets betydelse för att t.ex. kunna arbeta konkret med likhetstecknets 

betydelse. En informant reflekterar över att hon inte hinner med att uppdatera sig på forskning, men 

att hon i alla fall har möjlighet till det inom Matematiklyftet. 

 

Kartläggning och bedömning 

 

Slutligen reflekterar informanterna om behovet av kartläggningsmaterial. En informant, med ett 

uppdrag att utföra en skolverksdiagnos till Matematiklyftet, menar att diagnoser är till för att man 

ska utveckla sin undervisning. Några informanter nämner att skolan borde skaffa ett gemensamt 

bedömningsinstrument för sin skola, precis som deras skola har i svenska, eller att de inte funnit ett 

bra material ännu. 
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Matematiskt innehåll och strategier för att utveckla matematisk kommunikationsförmåga hos 

elever i grundsärskolan 

 

Framträdande teman är att pedagogerna har olika behörighetsgrad, lite olika inställningar till vad 

som är viktigast i matematik, ett något reflekterande historiskt perspektiv på att prata matte och 

använda läroplanen, en viss preferens för en-till-en-undervisning med ett undantag samt att 

informanterna är trygga med att undervisa i kommunikation. Informanterna har arbetat 18-40 år i 

skolans värld. Sammanfattningsvis kan man se ett mönster av något mindre samstämmighet när det 

gäller hur informanterna som pedagoger kan skapa förutsättningar för matematisk 

kommunikationsförmåga. 

 

Att utveckla matematikens innehåll   

 

Några informanter menar att det är viktigast med tal- och taluppfattning, tallinjen och 

positionssystemet i matematik medan de andra informanterna menar att det är viktigt med strategier 

för att klara sig och praktisk matematik, som handlar om tid och pengar och sådant som eleverna 

behöver kunna som vuxna. En av dem som pratade om positionssystemet kommer senare in på det 

centrala innehållet i kursplanen, där Tid och Pengar har ett eget arbetsområde, och menar att 

centralt innehåll är viktigt och bra.  

 

Annat förhållningssätt till matematiksamtal idag  

 

Några av de äldre informanterna reflekterar över att man tidigare räknade mer i boken. I dag pratar 

man mer matematik och arbetar med läroplanen på ett helt annat sätt: ”… och det sista här är ju den 

nya läroplanen. Där står det vad man ska jobba med.” (Informant 5). En informant menar dock att 

man måste förhålla sig kritisk och titta bortom alla bedömningsmatriser för att se vad varje elev 

verkligen behöver. Hon berättar generaliserat att det tar tid för de flesta elever på grundsärskolan att 

lära sig matematiska strategier. Man måste sålla i t.ex. matematikboken och låta olika moment ta 

olika lång tid. Det finns fler förmågor, och om en elev inte har automatiserat talområdet 1-10, måste 

man ändå låta eleverna komma vidare:  

 

”Ibland har man en tendens till att, om dom inte, om man tycker att dom inte är säkra på talområdet 1-

10…då går man aldrig vidare heller. Utan man stannar där. Och dom får sitta där och lägga ihop sina 

klossar… Och nånstans så, jag vet inte om det är viktigast… men nånstans så tycker jag att man måste gå 

vidare och försöka hitta: Men om du går och handlar då? Hur kan du då göra?” (Informant 7). 

 

Strategier för att möta elevers olika behov 

 

Några informanter talar om en-till-en-undervisning vid olika tillfällen eftersom det finns elever som 

behöver det när man ska checka av vad de kan eller för att de ska kunna prata. En av dessa 

informanter menar även att det skulle behövas ännu mer personal, för eleverna har så stora behov. 

Olika personal med olika utbildningar skulle kunna se eleverna på olika sätt. En annan menar att 

klassen är så spridd på olika kunskapsnivåer med olika läroplaner att det är en-till-en-undervisning 

som behövs för att utveckla elevernas matematiska kommunikationsförmåga.  
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Begreppet matematisk kommunikationsförmåga och lärares kompetensutvecklingsbehov 

 

Matematisk kommunikationsförmåga handlar enligt grundsärskolans informanter om att kunna 

prata matematik, att sätta ord på vardagsproblem och att förstå ord och begrepp. 

Alla informanterna nämner fortbildningars betydelse för arbetssätt och tänkande. Informanterna 

känner sig trygga med att undervisa i matematisk kommunikation, men en informant skulle vilja ha 

större metodkompetens, även om hon har kunskaper om kommunikation tack vare sin utbildning. 

Några informanter skulle vilja ha fortbildning i hur man arbetar med praktisk matematik. Slutligen 

nämner en informant att man som pedagog behöver ”nycklar” in till autistiska elever för att nå dem. 

Praktiskt och konkret arbete nämns som en ”nyckel” till autistiska elever och att det praktiska och 

konkreta: ”öppnar upp ett område till eller gläntar på en ny dörr.” (Informant 6). 

 

 

6.2 Uppfattningar om elevens roll för att utveckla elevers matematiska 

kommunikationsförmåga i grundskolan och i grundsärskolan 

 

 

Elevens medverkan och elever i behov av särskilt stöd i grundskolan 

 

Framträdande teman är att elevens aktiva roll betonas, liksom användandet av olika uttrycksformer 

för elever i behov av särskilt stöd. Vidare fortsätter en diskussion om matematikbokens eventuella 

negativa inverkan på kommunikationen. Sammanfattningsvis finns det en tydlig bild av aktiva 

elever som får använda olika uttrycksformer som stöd. 

 

Elevens roll och matematikbokens påverkan 

 

Alla informanter pratar om elevens viktiga roll och att eleven ska vara aktiv. Det är viktigt att ta 

vara på elevernas olika svar. Informant 4 säger:  

 

”En viktig del är ju att eleven är tillräckligt säker på sig själv, för att uttrycka vad den tänker och tror... 

och vad den har med sig för tankar runt matte och det, så att man kan komma till en vidareutveckling. 

Och en känsla av att dom vågar försöka, utan att vara säker... För då finns det ju också möjlighet att 

resonera med en kamrat och med en lärare…”.  

 

Informanterna tränar eleverna genom att ställa utvecklande frågor och resonera. Några nämner att 

matematikboken hämmar kommunikationen hos eleverna. Det blir mer tyst eget arbete jämfört med 

när man arbetar tillsammans med t.ex. en problemlösningsuppgift.  

 

Lämpliga uttrycksformer för elever i behov av särskilt stöd 

 

Informanterna beskriver olika uttrycksformer i matematik och två informanter berättar om vikten att 

av att hitta sätt så att alla kan få förklara hur de tänker, även om de har svårigheter med att uttrycka 

sig muntligt, läsa eller skriva, att ”fånga eleverna på deras hemmaplan på nå't sätt” (Informant 4). 

Flera informanter uttrycker vikten av att elever i behov av särskilt stöd kan kommunicera sina 
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tankar. Informanterna menar att svårigheterna kan ligga i koncentrationsförmågan, läs- och 

skrivsvårigheter, att eleven har svårt att uttrycka sig muntligt eller som informant 1 säger: ”det kan 

ju vara svårt med siffror...”. Alla informanter menar att det är mycket viktigt att eleverna får 

uttrycka sig på passande sätt: Muntligt tillsammans med läraren eller i en liten grupp, genom att få 

läs- eller skrivhjälp av en kamrat eller en vuxen, genom att själv få rita och/eller att läraren ritar som 

stöd till den talade kommunikationen. Men för att kunna möta eleven på rätt nivå, förklara för och 

handleda eleven samt hjälpa eleven att hitta fungerande strategier menar informant 4 ”att man måste 

ha en liten aning om vad som är deras nivå och vad som är möjligt och kanske också att man väljer 

väg och strategi...” ... ”för att ändå höja nivån och få lite stimulans”. 

 

 

Matematisk kommunikationsförmåga i grundsärskolan med elever som kan ha svårt för 

matematik och behöver stöd 

 

Framträdande teman är att matematik är svårt för grundsärskolelever och att funktionshinder kan 

hindra. Samtidigt kan rätt stöd göra att grundsärskoleelever även kan arbeta i grupp och att man kan 

lära sig av en ”fiffig kompis”. Sammanfattningsvis kan man se ett olikartat mönster kring tilltron till 

elevens förutsättningar att kunna kommunicera och hur man kan stödja. 

 

Svårt med matematiksamtal när funktionshinder finns, men stöd hjälper 

  

Några av informanterna i grundsärskolan nämner att elevers egna funktionshinder, såsom autism, 

Tourettes eller dyslexi kan hindra eller försvåra ett socialt samspel i ett grupparbete eller i 

helklassundervisning. Samtidigt betonar en informant vikten av att eleverna ändå ska träna på att 

samtala i grupp, eftersom att ta kontakt och att inleda ett samtal är svårt för dem även i andra 

situationer. Samma informant nämner att elever som inte har börjat tala ännu måste få rätt till att 

uttrycka sig med tecken och att informanten försöker teckna viktiga begrepp:  

 

”För att dom behöver ju det här med många sinnen som förtydligar. Säger jag hälften och visar med 

tecken. Då är det faktiskt fler som förstår vad jag menar än om jag bara använder ordet, för det är något 

väldigt abstrakt.” (Informant 7).  

 

En annan informant menar att autistiska elever också behöver träna på att vara i grupp. Alla 

informanter uttrycker att eleverna behöver träna på begrepp och ord i matematik. Matematikämnet 

och matematiska begrepp är generellt svårt för grundsärskoleelever: ”Är det något som de har svårt 

för, så är det matte. Det är kanske det som de har svårast för om man jämför.” (Informant 8). En 

informant nämner slutligen att det kan vara svårt att, i arbetsminnet, hålla alla steg man har gjort i 

en matematiklösning i huvudet när man ska förklara hur man gjort. Tankekartor används som stöd 

när elever ska berätta. 

 

Viktigt att skapa situationer där elever får arbeta i grupp med en ”fiffig kompis” 

 

En informant menar slutligen att pedagoger måste skapa situationer där eleverna tränar på att prata 

och att när man arbetar i grupp får gruppen gärna vara ojämn. Man får kanske en ”fiffig kompis” 



30 

 

som hjälper en eller man får vara en ”fiffig kompis” själv. Det handlar också om att våga ligga i 

”överkanten” av vad eleverna kan. Pedagoger på grundsärskolan tenderar att inte våga låta eleven 

ligga i ”överkant, för då finns det en risk för misslyckande.  

 

 

6.3 Gruppens roll för att utveckla elevers matematiska kommunikationsförmåga i 

grundskolan och i grundsärskolan 

 

 

Gruppen ger möjligheter till problemlösning i grundskolan 

 

Framträdande teman är problemlösningens viktiga roll i kommunikationen, gruppers betydelse, 

problemlösningsvanans betydelse och att det kan vara svårt att undervisa i stor grupp. 

Sammanfattningsvis kan man se ett tydligt mönster av samstämmighet när det gäller 

gruppaktiviteternas viktiga betydelse för elevernas utveckling av matematisk 

kommunikationsförmåga. 

 

Problemlösning, strategier och blandade grupper 

 

Problemlösning och strategier för problemlösning lyfts fram av alla informanter och att 

informanterna arbetar mer med problemlösning nu än förut. En informant använder 

”frustrationslektioner” som strategi för att utmana eleverna på en lite för hög nivå:  

 

”Och det har vi pratat mycket om. Det är ju nästan som krystvärkar ibland, det här har vi sagt att man 

ska jobba med svåra grejer, att det finns frustrationer och det kan va' [låter som en fräsande katt] så här. 

Men det ingår också i matematiken... hela tiden...”(Informant 3). 

 

En informant pratar om att våga blanda grupper som pedagog, vilket en annan pedagog också 

nämner. Där ser de som viktigt att man funderar på blandning för att grupperna ska fungera bra 

tillsammans. Men man måste också se till att eleverna kan följa varandras tankegångar, så att de inte 

är på alltför olika nivåer. Informant 4 lyfter fram gruppaktiviteter:  

 

”Ja, gruppaktiviteten har ju jättestor betydelse i att stimulera elever att gå vidare och lära av varandra 

och av pedagogen också. Det att man tar oftast stöd av en jämnårig för att förstå det pedagogiska 

innehållet och liksom mäta sina egna krafter. ”  

 

Vana problemlösare och olika kommunikationsformer 

 

Flera informanter nämner att deras elever blivit mer vana vid problemlösning och en informant 

berättar att det är lättare att undervisa i grupparbeten i vana klasser. Det är dock svårare i en årskurs 

1 enligt en informant. Eleverna i den gruppen har svårt att arbeta med vem som helst i 

gruppaktiviteterna så helklassundervisning dominerar något. Olika kommunikationssätt beskrivs: 

miniredogörelser för varandra när man berättar för bänkkamraten om hur man har förstått lärarens 

genomgång eller genom mer styrda aktiviteter som t.ex. olika typer av undersökningar eller 

problemlösningsuppgifter. Aktiva och delaktiga elever är viktigt. Informant 4 talar om vikten att 
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pedagogen ”i en del av samtalen är med och styr hela samtalet alltså, som vuxen.  Att man sitter 

tillsammans runt ett bord och för resonemangen eller för kommunikationen.”.  

 

Önskar fler problemlösningsidéer 

 

Informanterna vill gärna ha fler gruppuppgiftsidéer och en informant menar att uppgifter där alla får 

ledtrådar är roliga uppgifter. Alla behövs för att lösa uppgiften. Informant 2 anser att det är viktigt 

att eleverna kan relatera ”till sin vardag eller sin skola… både såna uppgifter och sen helt 

fantasifulla uppgifter.”. Några informanter menar att matematiken går att integrera med andra 

ämnen, som t.ex. NO, SO, teknik, geografi, bild, slöjd eller hemkunskap. Det ger nya infallsvinklar 

till matematiken. 

 

Problematik med stora undervisningsgrupper 

 

Slutligen nämner en informant att det är svårt att undervisa i en stor klass med olika kunskaper och 

att hon har skapat en stor och liten grupp, för att kunna ge fler chansen att få hänga med när man 

pratar matte. Dessa grupper är nivågrupperade. En annan informant tycker också att det är svårt att 

få till grupperna så att alla får utrymme för sina tankar, eftersom det kan vara besvärligt när man har 

en stor klass. 

 

 

Gruppen kan bidra till att hindra eller stärka kommunikationsförmågan hos elever i 

grundsärskolan 

 

Framträdande teman är att heterogeniteten i grupper kan hindra men de färre antalet elever kan 

samtidigt stödja kommunikationsmöjligheterna samt att kommunikation i grupp ger eleverna 

möjlighet att visa vad de kan. Sammanfattningsvis är det ett mönster med olika tankar kring 

gruppaktiviteternas roll. 

 

Större heterogenitet kan hindra grupparbeten 

 

De olika heterogena grupperna i grundsärskolan kan enligt några informanter leda till att det är svårt 

att genomföra grupparbeten. En informant berättar att hon prövat att ha problemlösningsuppgifter i 

grupp under fjolåret men att dessa problemuppgifter i grupp slutade med enskilt arbete. De som hon 

satt i par var ojämnt engagerade i uppgiften. Klassen slutade med sådana problemlösningstillfällen 

efter ett tag. En annan informant har inte hunnit göra så mycket i grupp men tycker att 

förutsättningarna för praktiskt arbete och grupparbete är större än på grundskolan eftersom det är 

mindre antal elever.  

 

Kommunikation i grupp är viktigt 

  

Slutligen menar en informant att det är viktigt med kommunikation i grupp, för det är då man 

verkligen ser vad eleverna verkligen kan och vad de behöver hjälp med. Vuxna har en tendens att 

styra samtal. Barn-till-barn-kommunikation leder till att eleverna verkligen får visa det de kan. 
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6.4 Miljöns roll för att utveckla elevers matematiska kommunikationsförmåga i 

grundskolan och i grundsärskolan 

 

 

Skolkultur och arbetsmiljö bidrar till att utveckla matematisk kommunikationsförmåga i 

grundskolan 

 

Framträdande teman är vikten av trygga elever som har roligt och sitter på rätt plats, 

vardagsmatematik, skolkultur, utvecklingstankar och enskilda elevers behov av en-till-en-

undervisning. Sammanfattningsvis finns det relativt många tankar om hur man kan stötta elever i 

behov av särskilt stöd. 

 

Trygg arbetsmiljö och rätt placering för naturliga matematiksamtal 

 

Alla informanter kommer vid olika tillfällen tillbaka till vikten av elever känner sig trygga och att 

det ska vara roligt med matematik. Alla informanter pratar om att sitta tillsammans, en del sitter runt 

en matta och andra sitter vid bord när de ska arbeta i grupp eller ha genomgångar. Där är 

placeringen viktig. Alla nämner att man ska variera placeringarna, även om möbleringen kan 

påverkas av klasstorleken. En informant, som undervisar i en liten klass med nio elever, påtalar att 

dynamiken i gruppen saknas eftersom det blir så få idéer, påståenden och lösningar som 

kommuniceras i klassrummet. Eleverna har olika behov av arbetsro när de ska tänka. Det kan 

handla om att få dela upp sig i mindre grupper eller att få sitta avsköljt, men ändå inte utan 

pedagogstöd: 

 

 ”Sen vet jag inte om vi överskattar våran roll då men, det är ju viktigt att pedagogen finns till hands när... 

när eleverna behöver pedagogen... att föra samtalen framåt... och vi ingår väl en del i miljön..” 

(Informant 4).  

 

Naturliga vardagliga matematiksamtal om t.ex. elevernas veckopeng, lyfts fram av flera 

informanter, likaså att matematik kan vara utomhus eller på andra ställen.  

 

Gemensam skolkultur 

 

Några informanter nämner i olika sammanhang att de vill arbeta med målformuleringar, så att 

eleverna vet vilka mål de har. En informant menar att det är ett arbete för hela skolan, samt att det är 

viktigt med en gemensam kultur på skolan och i kommunen. Skolkultur nämns också av en annan 

informant. 

 

Praktiskt material  

 

En informant beskriver hur hon sätter upp praktiskt material i matematik på väggarna, speciellt 

sådant som eleverna har tillverkat på lektionerna. En annan informant nämner att hon tidigare hade 

mer material uppsatt på väggarna, men eftersom hon nu har elever med koncentrationssvårigheter 

vill hon ha ett rent klassrum som inte tar bort fokus från genomgångarna. Så resonerar ytterligare en 
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informant. En informant arbetar i tre olika klasser i flera olika lokaler, vilket gör det omöjligt att 

sätta upp matematikrelaterade saker på väggarna, trots att informanten skulle vilja det. Slutligen 

berättade alla informanter att de har ganska gott om praktiskt laborativt material, vilket flera av dem 

förvarar i ”matteskåp” i eller utanför klassrummet. 

 

Drömmar om flexibla gruppaktiviteter, digitala verktyg och elevanpassad undervisning  

  

Flera av informanterna beskriver en optimal lärmiljö, ett drömscenario, generellt för alla elever och 

specifikt kring vad elever i behov av särskilt stöd behöver.  Olika matematikdagar där elever från 

olika klasser arbetar tillsammans och planerar dagen beskrivs och önskas av flera informanter, 

gärna i form av ett stationssystem där olika teman och moment presenteras. Alla informanter i 

grundskolan önskar att man kunde laborera mer med gruppkonstellationerna.  Flera informanter 

önskar tillgång till fler digitala verktyg; datorer, iPads, appar och mattespel. En informant vill 

utveckla dokumentationen av elevers matematikkunnande.  

 

Ouppnåeliga drömmar om utökade personalresurser för elever i behov av särskilt stöd nämns. Men 

bra struktur, ordning och reda i klassrummet och i de lagom långa lektionerna hjälper många elever 

att utveckla sin matematiska kommunikationsförmåga. Alla informanterna menar att elever i behov 

av särskilt stöd behöver en-till-en-undervisning eller arbete i smågrupper för att våga kommunicera 

och få en stärkt självkänsla.  Informant 4 säger att detta är en elevgrupp ”med stora olikheter inom 

sig, där en elev behöver en lugn miljö där alla gör samma sak, en annan behöver konkretisera och 

en tredje behöver stödet i klassrummet.”. Informanterna anser att alla elever behöver vara i gruppen 

för att få stimulans och samarbetsmöjligheter. 

 

 

Attityders och kompetensers betydelse i grundsärskolan 

 

Framträdande teman är gott om praktiskt material, vikten av ett tryggt och tillåtande klimat, bänkars 

fördelar och nackdelar samt fortbildningsönskemål. Det uttrycks även drömmar om mer elevaktiva 

arbetssätt, som också kan bedrivas på andra ställen. Sammanfattningsvis finns det störst 

samstämmighet när det gäller vikten av en trygg miljö och att det finns relativt mycket material på 

de respektive skolorna. 

 

Tillåtande klimat men olika åsikter om bänkar 

 

Alla informanter beskriver ett tillåtande klimat och trygghet som viktigt för att man ska våga prata 

matte. Vidare nämns att de har bänkar till sina elever, men informanterna tycker olika om bänkarna. 

Någon tycker bänkarna inte går att sitta vid när det behövs en enskild genomgång, medan andra 

tycker bänkarna fungerar bra, fast de kunde vara mer avskilda så att eleverna inte ser varandra. En 

informant menar att bänkar inte gynnar kommunikationen. En del elever sitter framför andra och 

när man sitter bredvid varandra är det inte lika lätt att prata. Hon föredrar att man sitter vid ett runt 

bord i stället vid grupparbeten för då ser man varandra. Även en annan informant nämner vikten av 

att se varandra när man ska prata och att man ska vänta på sin tur.  
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Praktiskt material finns men fortbildning kan behövas 

 

De flesta informanter tycker att de har praktiskt material och de berättar om materialet vid olika 

tillfällen. En informant menar dock att det inte är i materialet det sitter för att det ska bli mer 

praktisk matematik, utan det handlar om att informanten vill ha mer fortbildning i hur man gör med 

materialet. Tankesmedjans Sten Rydh nämns som en inspirationskälla.  

 

Drömmar om elevaktiva arbetssätt 

 

Informanterna har olika drömscenarier när det gäller att skapa en optimal miljö för matematik och 

kommunikation: En informant vill ha mer personal till en-till-en-undervisning. En annan vill skapa 

elevledda workshops i klassrummet med olika teman såsom tid, mäta längd, mäta massa o.s.v.. 

Olika stationer för elever på olika matematiska nivåer behövs. Ytterligare en informant vill skapa en 

matematikverkstad, som både grundsärskolan och grundskolan skulle kunna utnyttja, och slutligen 

vill en ha lite mer praktiskt material som saknas på skolan, men framför allt bedriva undervisning i 

verkligheten utanför skolan. Träna på specifika förmågor i den naturliga miljön, såsom i affären, på 

bussen eller att träna lägesord som höger, vänster, framför, bakom på en promenad i staden. För det 

behöver eleverna som vuxna.  

 

 

6.5 Jämförelser mellan skolformerna när det gäller likheter avseende pedagogens, elevens, 

gruppens och miljöns roll 

 

Denna sammanfattning har fokus på likheter mellan skolformerna då en sammanfattning av 

särskiljande drag avslutar resultatredovisningen i resultatsammanfattningen. 

 

Gemensamma teman som framträder, när det gäller pedagogens roll för att skapa förutsättningar för 

matematisk kommunikationsförmåga, är att det finns fortbildningsönskemål och behov av mer tid 

hos alla. Vidare är alla trygga i kommunikationsundervisningen och slutligen sker det en hel del 

reflektioner kring matematikboken hos grundskollärarna och en grundsärskoleinformant. 

Sammanfattningsvis finns det ett mönster av en viss samstämmighet när det gäller tidsbrist och en 

vilja att vilja fortbilda sig, men när det gäller matematikböckers inverkan på elevers lärande har 

några informanter en mer reflekterande attityd.  

Fortbildningsönskemål finns hos alla informanter, även om grundskolans informanter frågar mer 

specifikt om fortbildning i kommunikation kopplat till forskning. Sedan nämns tidsbrist av de flesta 

för att man ska hinna med eleverna. Slutligen uttrycker alla att de är trygga i att undervisa i 

matematisk kommunikationsförmåga.  

 

De gemensamma teman som framträder, när det gäller elevens roll för att skapa förutsättningar för 

matematisk kommunikationsförmåga, är elevens viktiga roll utifrån olika perspektiv, 

grundskollärarnas och en grundsärskolelärares tankar kring uttrycksformer och att skapa situationer 

för kommunikation. Sammanfattningsvis finns det något större fokus på gruppaktiviteter hos 

grundskollärarna och en informant i grundsärskolan.  

Betoningen på elevens viktiga roll framträder, antingen som en aktiv deltagare i grundskolan, eller, 
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för några i grundsärskolan, som en vars funktionshinder hindrar socialt samspel. Vidare berättar 

grundskollärarna och en informant på grundsärskolan om att använda olika sorters uttrycksformer 

för elever i behov av särskilt stöd eller teckenkommunikation som stöd till elever med sen 

talutveckling. Slutligen berättar några från grundsärskolan och informanterna från grundskolan om 

att skapa situationer där eleverna får träna på att prata i grupp och resonera.  

 

De gemensamma teman som framträder, när det gäller gruppens roll för att skapa förutsättningar för 

matematisk kommunikationsförmåga, är en större betoning på problemlösning och elevers större 

vana att lösa problem hos grundskollärarna samt hos en informant i grundsärskolan. Sedan finns det 

funderingar kring gruppers betydelse, men från olika perspektiv. Sammanfattningsvis är det en 

större betoning på gruppaktiviteternas viktiga roll hos grundskollärarna och en informant i 

grundsärskolan.  

Problemlösning betonas i grundskolan och hos en pedagog i grundsärskolan. Att få fler idéer är 

intressant för grundskollärarna. Sedan finns det funderingar kring gruppsammansättningar bland 

informanterna. Funderingar om sammansättningar i grundskolan och att heterogena grupper kan 

hindra i grundsärskolan. Vidare finns det flera informanter som menar att deras elever har blivit mer 

vana vid problemlösning och har lärt sig problemlösning. Slutligen menar grundskollärarna och en 

informant från grundsärskolan att elever behöver vara aktiva vid grupparbeten.  

 

De gemensamma teman som framträder, när det gäller miljöns roll för att skapa förutsättningar för 

matematisk kommunikationsförmåga, är vikten av en trygg miljö samt den relativt goda tillgången 

på praktiskt material. Alla informanter pratar om en trygg miljö. Vidare är vikten av placeringen i 

klassrummet något som alla informanter tar upp på olika sätt. Slutligen tar alla informanter upp att 

det finns praktiskt material på deras arbetsplatser. Material är hjälpmedel i elevernas lärande.  

  

 

6.6 Strategier för att utveckla matematisk kommunikationsförmåga hos elever i 

grundskolan och i grundsärskolan utifrån observationerna  

 

  

Tydliga strategier för att utveckla matematisk kommunikationsförmåga i grundskolan 

 

Inledningsvis sker en presentation av den yttre miljön. Sedan redovisas den inre miljön i 

grundskolan. Framträdande teman i observationerna är ett tillåtande klassrumsklimat, 

problemlösning, tydlig lektionsstruktur med fasta moment, mediatorer samt öppna frågeställningar 

och påståenden. Pedagogerna använder genomgående öppna frågeställningar för att öka samspelet 

mellan lärare och elever samt elever emellan. Grundskolans praktik präglades av aktiva elever som 

med hjälp av språket och andra mediatorer arbetade med problemlösning tillsammans. 

Observationsnumreringarna utgår från intervjuerna 1, 3, 4, så observation 2 saknas. 

 

Miljön är ljus och välkomnande i alla tre klassrummen. Klassrummet i en observation är möblerat 

med traditionella skolbänkar där eleverna sitter en och en, klassrummen i två andra observationer är 

utrustade med bord där eleverna sitter parvis. Eleverna sitter i smågrupper eller i en hästskoform. 

Möbleringarna inbjuder till kommunikation mellan eleverna, samtidigt som bänkarna är riktade mot 
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tavlan, så att ingen elev sitter med ryggen åt vid klassgenomgångar.  

Alla klassrum har tillgång till grupprum för elever som väljer eller behöver sitta i ett mindre 

sammanhang. I några klassrum finns ”matteskåp” med olika laborativa material. Alla klassrum har 

dagens schema på whiteboardtavlorna och annan aktuell information. Två klassrum har nästan tomt 

på väggarna medan det tredje klassrummet har en mängd egenproducerat matematikmaterial på 

väggarna, vilket eleverna använder som hjälp för minnet. Klassrummet utan information på 

väggarna har bara dagens schema markerat på tavlan, till synes utifrån en genomtänkt idé. 

 

Ett tillåtande klassrumsklimat 

  

Stämningen och samtalsnivån mellan elever och informanter är hjärtlig och positiv, speciellt i de två 

klasserna med 16 respektive 19 elever. En klass består av sju elever, så i detta klassrum är det 

mycket tystare än i de större observerade klasserna. Klassrummen präglas av ett tillåtande klimat, 

där elevernas olikheter tas till vara. Eleverna väntar in varandras svar och kommenterar inte 

varandras lösningar på ett negativt sätt. I en klass tar många pojkar mycket talutrymme vid spontana 

och improviserade frågeställningar, men när eleverna hade arbetat med problemlösningssidorna i 

matematikboken, räckte även flickorna upp händerna. Läraren fördelade ordet, så att många flickor 

och även tysta pojkar kom till tals. I den lilla klassen fanns det en möjlighet för pedagogen att 

lyssna till alla elevers svar, vilket var en praktisk omöjlighet i de större. 

 

Problemlösning 

  

De tre informanterna har olika infallsvinklar på sina problemlösningsuppgifter. Två av 

informanterna har valt att utgå från den struktur som respektive läromedel ger, för att arbeta med 

problemlösning eller ”utmaningar” eller ”kluringar” som informanterna kallar uppgifterna. Den 

tredje informanten utgår från en frågeställning från eleverna om romerska siffror, för att en elev 

hade sett en fotbollsspelare med en massa bokstäver på armen. Vid närmare kontroll såg man att det 

var romerska siffror. Dagen innan observationen hade man diskuterat vilket år det var, 2013 eller...?  

 

Tydlig lektionsstruktur: Gemensam genomgång och repetition 

  

Alla informanter inleder lektionerna med en samling och i lektionsmomentet ingår ofta någon form 

av repetition och anknytning till tidigare lektioner. En lektion startar med huvudräkning med hjälp 

av en kortlek. De andra lektionerna har förberetts genom att en tallinje satts upp eller att de 

romerska siffrorna och en romersk urtavla skrivits på tavlan.  

Under introduktionen presenteras arbetsgången som ser lika ut i alla tre besökta lektionerna: 

 

“Nu ska ni snart få jobba med uppgifterna på den här sidan med utmaningar. Först kommer ni att få en 

liten stund att en-och-en helt tysta fundera på hur ni vill lösa uppgiften. Sedan ska vi prata tillsammans 

om era förslag och lösa uppgifterna tillsammans.” (Observation 4). 

 

Eleverna visar vana att arbeta enligt denna struktur. Man funderar själv först och sedan 

kommunicerar man med sin klasskamrat om hur uppgiften ska lösas. Under elevernas par- eller 

grupparbete går informanterna i två observationer runt och kollar att eleverna har förstått uppgiften, 
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svarar på frågor och hjälper elever att finna strategier. Eftersom klasserna består av 15-20 elever 

försvåras observatörens möjligheter att avgöra om det är matematiska diskussioner.  Arbetsklimatet 

och gruppindelningarna verkar vara funktionella.  

En informant läser inledningsvis uppgiften för eleverna och lämnar sedan en elevgrupp på fyra för 

att rätta böcker. Detta upprepas och är, enligt informanten, en genomtänkt strategi för att ge 

eleverna mer utrymme fysiskt och psykiskt, utan att eleverna är medvetna om lärarens kontroll över 

situationen. 

 

Begreppsbetoning via gemensam avslutning och sammanfattning  

  

Vid alla klassrumsbesök har informanterna en gemensam avslutning med sammanfattning av 

matematikinnehållet samt begreppsbetoning. En informant talar med eleverna om deras 

lösningsförslag mellan varje uppgift. Informanten som låtit eleverna arbeta med romerska siffror 

både inledde och avslutade lektionen genom att undervisa om romerska siffror både generellt, 

historiskt och matematiskt. Informanten knöt an till elevernas intresse och satte in deras tankar i ett 

större sammanhang samt påpekade att de skulle hålla uppsikt över romerska siffror i samhället 

omkring dem.  

 

Mediatorer 

  

Olika former av redskap används för att underlätta elevernas lärande.  Språkliga mediatorer används 

i form av repetition av begrepp, att informanterna hjälper till att läsa uppgifterna för elever med 

lässvårigheter och att en informant förenklar sitt språk för en nyanländ elev. Dessutom får en elev 

studiehandledning i matematik på sitt eget hemspråk av en annan pedagog under en av lektionerna. 

Andra mediatorer är bilder på tavlan och hjälpmedel från matteskåpen. 

 

Öppna frågeställningar och påståenden 

 

Alla informanter använder sig till stor del av öppna frågeställningar, påståenden och uppmaningar 

under alla moment av de besökta lektionerna: 

 

“Något ändras, vad? Hur ska man veta att..? Jämför med... Hur gjorde du? Hur tänkte du börja? Ska vi 

tänka tillsammans? Undrar om ni har lika lösningar? Finns det fler lösningar? Hur vet man om det är 25 

%? Vi ska bevisa det här. Vad är smartast, om man vill ha 100 kr så fort som möjligt? Vet vi något om...?”   

 

Utifrån förförståelsen från de tidigare intervjuerna har Matematiklyftet betonat detta sätt att 

utveckla elevernas matematiska kommunikationsförmåga.  

  

 

Tydliga strategier för att utveckla matematiska begrepp i en tillåtande och stödjande miljö i 

grundsärskolan 

 

Inledningsvis sker en presentation av den yttre miljön. Sedan redovisas den inre miljön i 

grundsärskolan. Framträdande teman i observationerna är att det finns en tydlig begreppsbetoning, 



38 

 

repetitiva inslag, ett tillåtande klimat, ett stort antal hjälpmedel samt en något större betoning på en-

till-en-kommunikation mellan elev och lärare. Försök till öppna frågeställningar om matematiskt 

innehåll finns, även om frågor som leder till ”rätt” eller ”fel” svar förekommer relativt ofta. 

Praktiken av matematisk kommunikationsförmåga präglas av ett tillåtande klimat med mycket 

kommunikativt stöd en-till-en. Det var något mindre stöd för att utveckla elevernas kommunikativa 

förmågor via lärarledda, utvecklande frågor. Att utveckla den kommunikativa förmågan i samspel 

med andra elever skedde i mindre omfattning. Observationsnumreringen utgår från intervjuernas 

nummer 5-8. 

 

Miljön är ganska likartad i de flesta av klassrummen. Det finns bänkar till alla elever, men även 

samlingsbord vid sidan av. En informant utnyttjade samlingsborden vid lektionen.  Ett klassrum har 

bänkarna möblera i en U- form för att alla eleverna ska se varandra. Alla klassrummen har tillgång 

till grupputrymmen för grupp- eller enskild undervisning. Det är 6-8 elever i varje klass. Alla 

klassrum har praktiskt, matematiskt material samlade i olika skåp. Det finns inte så mycket 

egenproducerat matematiskt material uppsatt på väggarna, men tavlan i tre av klassrummen 

innehåller de matematiska begrepp eller de undersökningar som är relevanta för det arbetsområde 

som respektive informant behandlar.  

 

Begreppsbetoning 

  

I alla besökta lektioner syntes en genomgående noggrann begreppsbetoning, så som när en elev 

berättar om hur hon kommit fram till vilken tärning som har vunnit flest gånger genom att titta på 

ett stapeldiagram över ett tärningsspel: ”Den är på höjden.”. Detta ledde till att informanten frågade: 

”Menar du att den är högst?” (Observation 7). Samtal kring viktiga begrepp återkommer i flera 

teman så som i samtal om sakers värde, likhetstecknets betydelse eller tidsaspekter.  

 

 Repetition 

  

Alla lektioner visar även på ett visst mönster av repetition av lektionernas innehåll, antingen inom 

den lektionen som besöktes eller via den förförståelse som de samtal som fördes med informanterna 

gav. Att repetera samma sak flera gånger hjälper eleverna att lättare komma ihåg. 

 

Ett tillåtande klimat 

   

Ett tillåtande klimat präglar alla klasser, vilket visar sig bland annat genom att alla, både vuxna och 

barn, väntar in elever som behöver få fundera ett tag till eller behöver få tid på sig för att producera 

ett svar muntligt eller med stöd av tecken.   

  

Mediatorer 

  

I alla besökta lektioner finns kommunikationsstöd i form av olika mediatorer för att elever ska ges 

förutsättningar för att utveckla matematisk kommunikationsförmåga. Dessa mediatorer användes 

olika mycket i olika klasser men de var ändå vanligt förekommande. Några exempel på mediatorer 

är lärarnas tydliga språk och begreppsbetoning, olika former av bildstöd, teckenstöd och lässtöd när 
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olika pedagoger läser för olika elever i läs- och skrivsvårigheter.  

 

En viss betoning på en-till-en-kommunikation 

  

Majoriteten av lektionerna har en större betoning på kommunikation mellan informant och elev, 

även om en observation innehöll både klassamtal och grupparbeten. Förförståelsen från intervjuerna 

visar samma mönster, även om några informanter berättar om försök med grupparbeten.  

 

Att ställa öppna frågor 

   

Några informanter ställer mer tydligt frågor till elevernas som är engagerande och utmanande om 

det matematiska innehållet och som inte bygger på ett rätt- eller fel-svar. Dessa frågor skapade mer 

kommunikation i de berörda grupperna.  

 

 

6.7 Jämförelser utifrån observationerna när det gäller att utveckla matematisk 

kommunikationsförmåga hos elever 

 

Gemensamma teman som framträder i de besökta klasserna är ett tydligt tillåtande klimat, att det 

finns en tydlig begreppsbetoning, att repetition är vanligt förekommande, att det sker en pendling 

mellan klass, grupp och individ finns hos fem informanter och att det finns rik tillgång på 

matematiska hjälpmedel. Sammanfattningsvis kan man skönja ett starkt stöd för eleverna när det 

gäller klimat och pedagogiskt material, men grupparbeten förekommer i olika grad. 

 

Det är en begreppsbetoning i alla klasser där nya ord och begrepp används och förklaras, men 

grundskoleklasserna och en informant i grundsärskolan har ett tydligare mönster av att också 

praktisera begreppen i problemlösning i grupp. Vidare sker det repetitioner i alla klasser kring det 

aktuella lärandet på olika sätt. Det sker även en pendling i grundskoleklasserna, och i en 

observation i grundsärskolan, mellan klassundervisning, gruppuppgifter och individuella uppgifter.  

Slutligen förekommer det olika sorters mediatorer för att stödja lärandet i alla klasserna.  

 

 

6.8 Resultatsammanfattning med jämförelser mellan de två skolformerna 

  

Några särskiljande teman i intervjuerna och observationerna är att det är något mer fokus på en-till-

en-undervisning och vardagsmattens betydelse i grundsärskolan. Vidare kan elevernas svårigheter 

utgöra ett hinder och de behöver mer stöd i den aktuella skolformen. Slutligen är reflektionerna 

kring t.ex. matematikböckers och heterogena gruppers betydelse mer uttalade bland 

grundskollärarna och en informant i grundsärskolan.  

 

Alla informanter i grundsärskolan nämner vikten av att eleverna får arbeta med vardagsmatte för att 

få verktyg att klara sig i vuxenlivet så att de inte blir lurade. Byta miljö och göra det i verkligheten 

kommer också upp. 
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Kopplingen mellan att arbeta med heterogena grupper och att reflektera över gruppers 

sammansättning vid problemlösning för att alla ska utvecklas optimalt syns tydligare bland alla 

grundskollärare, även om ytterligare en informant i grundsärskolan också nämner en ”fiffig 

kompis” som man kan lära sig av.  

 

Sedan är reflektioner kring matematikböckers kvalité och innehåll, användbarhet eller som ett 

hinder i kommunikationen tydligare hos alla grundskollärare. Dock nämner en informant i 

grundsärskolan också ett kritiskt förhållningssätt till matematikboken för att eleverna ska få tid till 

att tillägna sig de matematiska strategier de behöver.  

 

Det finns även en viss tendens till att elevers svårigheter beskrivs av flera informanter som hinder, 

t.ex. när det gäller att prata matematik eller att arbeta i grupp och utveckla den matematiska 

kommunikationsförmågan, i grundsärskolan. Ett undantag är en informant som beskriver teckenstöd 

vid svåra begrepp och att göra tankekartor vid problemlösning. En grundskollärare nämner att hon 

har grupperat elever i en större och en mindre grupp för att en del elever inte klarar av att 

tillgodogöra sig undervisningen i helklass.  

 

Slutligen är den överlag största skillnaden mellan skolformerna att alla informanter inom 

grundskolan är positiva till och deltar aktivt i Matematiklyftets kommunikationsfortbildning. Detta 

avspeglar sig i att deras uppfattningar om matematisk kommunikationsförmåga och vad som, enligt 

dem, kan ge goda förutsättningar för att utveckla matematisk kommunikationsförmåga. Även deras 

praktik visar upp större likheter kring att utveckla elevernas matematiska språk. Deras uppfattningar 

kring matematisk kommunikationsförmåga och hur man skapar förutsättningar för att utveckla 

matematisk kommunikationsförmåga är mer samstämmiga.  

 

Resultatet visar avslutningsvis på en rik variation i tankar och idéer hos pedagogerna och i deras 

praktik. Den variationen är något större inom grundsärskolan än mellan skolformerna. Variationen 

kan bero på vilken betydelse t.ex. ett Matematiklyft eller andra vidareutbildningar kan ha för att 

skapa förutsättningar för elever att utveckla matematisk kommunikationsförmåga. Samtidigt ger 

variationen i resultaten en viss bild över vilka olika förutsättningar elever i grundskolan och 

grundsärskolan får när det gäller att utveckla den egna matematiska kommunikationsförmågan.  
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7 Diskussion   

 

 

Syftet var att få en fördjupad kunskap om hur undervisningen kan skapa förutsättningar för elever 

att utveckla matematisk kommunikationsförmåga i grundskolan och grundsärskolan. Författarna har 

genomfört en kvalitativ forskningsstudie med åtta kvalitativa intervjuer och sju kvalitativa 

observationer, tre i grundskolan och fyra i grundsärskolan. Informanterna arbetar i två skolformer. 

Resultatet visar att det finns variationer. Variationen är större inom grundsärskolan, än mellan 

skolformerna. Denna variation kan bero på vilka fortbildningar informanterna har gått. Detta kan i 

sin tur påverka vilka förutsättningar eleverna får att utveckla matematisk kommunikationsförmåga. 

 

 

7.1 Metoddiskussion 

 

Vårt val av metod där två kvalitativa metoder användes gav en mer nyanserad bild av verkligheten, 

men givetvis påverkar det faktum av vi är nybörjare i hantverksskickligheten resultatet (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Trost, 2005).  

 

Man kan aldrig passera helt obemärkt som klassrumsobservatör (Einarsson & Hammar Chiriac, 

2002). Vårt val att först intervjua och sedan observera kan också ha påverkat upplevelsen. Vi ansåg 

att vi skulle få en större förförståelse om vi intervjuade först, vilket vi också fick. Men vi har 

samtidigt genom arbetets gång ställt oss den viktiga metodologiska frågan: Fick vi se en del av den 

naturliga, kvalitativa verklighetens lektioner eller skapade vår närvaro lektioner som var en social 

konstruktion med förväntningar från pedagogernas sida på att lektionerna skulle stämma överens 

med t.ex. makrosystemets Matematiklyftsintentioner eller makrosystemets läroplansintentioner? 

(Bronfenbrenner, 1979, 1999). Troligtvis skulle fler observationer i en mer etnografisk studie ha 

gett en mer nyanserad bild av den kvalitativa verkligheten. Grundskoleklassernas storlek försvårade 

möjligheten att hinna anteckna allt som hände på bekostnad av tillförlitligheten (Einarsson & 

Hammar Chiriac, 2002). Exempelvis skulle mikrofoner med bandspelare vid borden, filmkamera, 

fokus på en elevgrupp i klassrummet eller på enbart en informants lektioner ha kunnat öka 

tillförlitligheten. 

  

Fler intervjuer istället för intervju och observation hade varit ett annat alternativ. En nackdel hade 

varit att vi hade missat att se hur matematisk kommunikationsförmåga praktiseras och vi hade 

förlorat möjligheten att se den variation som ändå framkom i informanternas undervisning i 

klassrummen. Vi hade även missat det sociala samspel som skedde under lektionerna (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Dessutom förtydligades informanternas svar från den föregående intervjun 

genom klassrumsbesöket. Detta underlättade analysen av intervjuerna. Å andra sidan kan man fråga 

sig vad vi hade vunnit om vi gjort fler intervjuer? Självfallet hade informanterna kunnat hämtas från 

fler stadier, på fler skolor och i fler kommuner. Hade mönstret varit detsamma som det vi nu funnit? 

Skulle lärare i grundskolan i kommuner som inte deltar i Matematiklyftet haft en lika bred 

uppfattning om vad matematisk kommunikationsförmåga innebär och hur den kan praktiseras 

tillsammans med eleverna? Vidare kan man givetvis också diskutera hur resultatet skulle kunna ha 

sett ut om lärarna i grundsärskolan hade deltagit i Matematiklyftet.  
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Vi kunde även ha skickat ut en kvantitativ, skriftlig enkät till många lärare för att öka studiens 

trovärdighet (Backman, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009; Trost, 2005). 

  

Vi har försökt att tillämpa dialogisk intersubjektivitet och via nätet fört rationella samtal om hur vi 

tolkar olika fenomen. Trots att vi på alla nivåer i arbetet med våra intervjuer och observationer sett 

över validiteten, finns dock en risk att tillförlitligheten i t.ex. transkriptionerna påverkats av våra 

egna upplevelser av aktiviteterna (Kvale & Brinkmann, 2009).  

  

En gemensam intervjuguide gjordes för att höja reliabiliteten. I analysskedet försökte vi tillämpa 

interbedömarreliabilitet genom att byta transkriptioner med varandra, tolka var och en för sig och 

sedan försöka enas om en gemensam tolkning. Dock är det omöjligt att helt utesluta att information 

”mellan raderna” påverkas av att vi har olika förförståelse från fältstudierna. Vid våra diskussioner 

har vi försökt tagit fasta på att det, enligt hermeneutiken, alltid är möjligt att argumentera för eller 

emot en tolkning eftersom det är en ständigt pågående process (Kvale & Brinkmann, 2009; Ödman, 

2007).  

 

Slutligen är vi medvetna om att val av metod inte är en garanti för sanningen, utan det är många 

faktorer som påverkar ett resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). I följande avsnitt kommer resultatet 

att genomlysas utifrån de ”teoretiska glasögon” som använts i uppsatsen. Om man hade valt ett 

annat par ”teoretiska glasögon” skulle kanske något annat framträda. 

 

  

7.2 Resultatdiskussion  

 

Resultatredovisningen redovisas utifrån variationer när det gäller förutsättningar för att utveckla 

matematisk kommunikationsförmåga inom och mellan grundskolan och grundsärskolan. Ett flertal 

variationer framträdde, vilka kan vara betydelsefulla när det gäller förutsättningar att utveckla 

matematisk kommunikationsförmåga. Dessa variationer tolkas utifrån teorietiska utgångspunkter. 

  

Eftersom pedagogens agerande och utbildning har betydelse för elevers möjligheter att utveckla 

matematisk kommunikationsförmåga, är en sådan variation intressant när man studerar 

förutsättningar för lärande (Kilborn, 2007; Mercer & Sams, 2006; Rosas & Campbell, 2010; 

Skolverket, 2013b). Den största variationen på pedagognivån är inte mellan skolformerna, utan 

inom grundsärskolan. Där är samstämmigheten i svaren i intervjuerna och observationerna inte lika 

stor kring hur man kan utveckla matematisk kommunikationsförmåga och definitionerna på 

matematisk kommunikationsförmåga är mindre nyanserade. Variation kan bero på olika 

utbildningar i att undervisa elever i kommunikativa svårigheter. Variationen kan också bero på 

pedagogernas erfarenheter av att tydliggöra kursplanernas förmågor. Båda dessa eventuella orsaker 

kan knyta an till pedagogernas olika erfarenheter av att ”göra” tillsammans för att med stöd av 

någon som kan lite mer utvecklas inom den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 2001), men 

man kan samtidigt även se det som att pedagogernas tidigare mesosystem har sett olika ut 

(Bronfenbrenner, 1979, 1999).  Några pedagoger i grundsärskolan tar upp att man tidigare inte 

pratade så mycket matematik, vilket gör att dessa pedagoger har andra erfarenheter.  Detta kan i sin 

tur bero på hur länge man har arbetat som lärare eller hur många år som gått sedan man utbildade 
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sig. Olika läroplaner och politiska strömningar i makrosystemet påverkar skolans inre arbete 

(Bronfenbrenner, a.a.). Arbete med de ämnesövergripande, generiska förmågorna framträder mer i 

dagens forskning och skolpolitiska diskussioner (Göransson, 1999; S. Hjort, privat kommunikation, 

2014; Niss & Højgaard, 2011; Ryve, 2006; Svanelid, 2011; Östlund, 2011; D. Östlund, privat 

kommunikation, 2014). 

   

Den ovan nämnda variationen kring att skapa matematiska, kommunikativa förutsättningar i 

grundsärskolan kan, enligt författarna, knytas an till grundsärskolans behov av speciallärare som för 

in nya perspektiv på vad t.ex. lärande och socialt samspel kan innebära för att möta den förändrade 

praktiken i grundsärskolan (Östlund, 2011). En annan slutsats utifrån resultatet är att 

Matematiklyftet kan ha påverkat elevers förutsättningar att utveckla matematisk 

kommunikationsförmåga. Ett annat sätt att bredda elevers förutsättningar att utveckla matematisk 

kommunikationsförmåga inom grundsärskolan, skulle kunna vara att göra det obligatoriskt för 

grundsärskolelärarna att delta i ett kommande Matematiklyft. Skolans pedagoger påverkas av 

skolledningars beslut, vilket kan kopplas till Bronfenbrenners tankar om exosystem (1979, 1999). 

Om ledning på kommunal- och skolnivå ställer tydligare krav på kompetenshöjning och ansöker om 

Matematiklyftet för alla, kan förutsättningar för att utveckla matematisk kommunikationsförmåga 

komma att öka. Detta kunde ske tillsammans med grundskolans lärare, men det skulle även vara 

gynnsamt att olika grundsärskolelärare fick ett kollegialt lärande om liknande praktiker och fick 

skapa ett gemensamt professionellt språk och praktik (Håkansson & Sundberg, 2012; Liljekvist, 

2014). 

 

Den största variationen över lag när det gäller förutsättningar för att utveckla elevers matematiska 

kommunikationsförmåga visar sig i grundskollärarnas samstämmiga uppfattningar om och agerande 

i den kommunikativa matematikundervisningen. Detta kan bero på grundskollärarnas deltagande i 

Matematiklyftet. Matematiklyftet kan ses som en del av ett makrosystem i samhället som påverkar 

informanternas inställningar till förutsättningar för matematisk kommunikationsförmåga. Detta 

påverkar i sin tur både elevernas byggande av olika mesosystem i matematiska grupparbeten, men 

även elevernas individuella mikrosystem när det gäller matematisk kommunikationsförmåga 

(Bronfenbrenner, 1979, 1999). Om sedan pedagogerna, som resultatet visat, även anpassar 

skolmiljön sker även ett situerat lärande för eleverna (Vygotskij, 2001). Matematiklyftet har bidragit 

till att bredda de deltagande lärarnas matematikdidaktik, vilket framkom i intervjuerna och 

observationerna. Resultaten visar liknande tendens som Skolverkets utvärdering (Skolverket, 

2013d). Informanterna beskriver att de även tidigare hade ”matteprat” i klassrummen men den stora 

skillnaden ligger i en ökad medvetenhet kring utveckling av matematisk kommunikationsförmåga. 

Där kan man knyta an till Vygotskijs (2001) tankar om lärande. För att ett lärande ska ske behövs ett 

språk och språket är det viktigaste verktyget när man ska utveckla ett inre språk efter att ha lärt 

tillsammans. Grundskollärarna har via ”görandet” i Matematiklyftet förstått vikten av ett 

matematiskt språk och efter att de har haft regelbundna träffar i Matematiklyftet har de även fått den 

regelbundenhet som en bestående proximal process kräver (Bronfenbrenner, 1979, 1999). Sedan har 

eleverna också fått tagit del av problemlösningsuppgifter med en regelbundenhet som skapat en 

proximal process och vana problemlösare. Dessutom har de varierande problemlösningsuppgifterna 

även skapat engagerande ”objekt” som underlättat elevernas lärande (Bronfenbrenner, a.a.). Dock är 
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de intervjuade grundskoleinformanterna positivt inställda till Matematiklyftet, vilket gör att den 

positiva attityden kan ha påverka resultatet.  

 

Skolan ska slutligen ta ansvar för att elever kan arbeta både självständigt och i grupp samt i 

nivåblandade grupper oavsett kunskapsnivå, vilket matematikforskningen också betonar (Boaler, 

2011; Engström, 2003; Hansson, 2012; Skolverket, 2011a, 2011b). Dessa förutsättningar för lärande 

varierar mer i resultatet. Flera av informanterna betonar heterogena grupper vid grupparbeten i 

mycket högre grad än övriga informanter. Denna betoning kan visa på insikter om den proximala 

utvecklingszonens betydelse för lärande (Vygotskij, 2001), men även på insikter om 

Bronfenbrenners (1979, 1999) tankar om att elever har tillgång till mesosystem när de möter flera 

andra elever i skolan och det är i sådana mesosystem som elever får ett än mer komplext lärande. 

Det gäller dock att läraren vet vilken proximal utvecklingszon eleven befinner sig i så att det inte 

blir för svårt att kommunicera (Daniels, 1990). Där tycker vi att vi ser att dessa lärare har den 

kunskapen och att den används i praktiken. Slutligen tycker vi oss uppfatta ett ”inre språk” hos 

dessa pedagoger (Vygotskij, 2001) och ett utvecklande mesosystem för eleverna som påverkar 

elevernas mikrosystem när det gäller matematisk kommunikationsförmåga (Bronfenbrenner, 1979, 

1999). Sedan måste man givetvis vara medveten om att, som intervjuare och observatör, kan man 

bara få en uppfattning av vad informanterna säger eller gör utan att veta vad informanterna 

egentligen tänker, då utveckling av det ”inre språket” är komplicerat och sker inuti en människa 

(Vygotskij, 2001). 

 

 

7.3 Vidare forskning 

 

Forskning om matematik och matematisk kommunikationsförmåga når inte ut till pedagogerna i 

Sverige. Men Matematiklyftets hemsida är ett steg på vägen. Tidsbristen inom skolan gör att många 

inte anser sig hinna leta fram forskning, vilket grundskoleinformanterna påpekar. Det behövs, enligt 

författarna, ett ”användarvänligt” perspektiv på publicering av forskning. Lärare behöver få ta del 

av ett gemensamt professionellt språk så att de tillsammans kan ta ett helhetsgrepp om matematiken 

(Håkansson & Sundberg, 2012; Liljekvist, 2014). 

 

Begrepp som matematiksvårigheter och dyskalkyli skulle behöva genomlysas ytterligare. Flera 

informanter diskuterar matematiksvårigheter.  Diagnoser löser, enligt författarna, inte allt. Det 

behövs ett helhetsgrepp, didaktiskt, teoretiskt och metodologiskt. Vad säger forskningen nationellt 

och internationellt? Vilken matematikundervisning ger elever i behov av särskilt stöd större 

möjligheter att utnyttja sin kommunikativa potential? Där måste man dock förhålla sig kritiskt, 

eftersom evidensbaserade metoder inte är en garanti i alla situationer (Biesta, 2007; Daniels, 1990).  

 

Idag finns det digitala verktyg som bl.a. används till förströelse utan teoretisk förankring. Enligt 

informanterna i grundskolan är det viktigt att elever tycker matematik är roligt och att eleverna har 

en positiv inställning (Ryve, 2006; Schuck & Pereira, 2011). Flera informanter önskade tillgång till 

fler digitala läromedel som datorer, iPads, appar och mattespel för en optimal lärmiljö. Mer 

forskning kring funktionella tekniska hjälpmedel behövs. 
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Matematiklyftets moduler för särskolan publicerades senare än modulerna för grundskolan. Då det 

finns få studier kring matematik och utvecklingsstörning (Hord & Bouck, 2012) skulle det vara 

intressant att ta reda på mer om vilka effekter Matematiklyftsinsatser i grundsärskolan kan ge 

utifrån ett matematiskt didaktiskt perspektiv. Slutligen skulle det vara intressant att göra en studie 

kring elevers uppfattningar om och förväntningar kring den matematiska, didaktiska praktiken samt 

hur de resonerar och förstår matematisk kommunikationsförmåga inom grundsärskolan och 

grundskolan (Hord & Bouck, a.a.; Skolverket, 2013b). 
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Bilaga 1 – Missivbrev till pedagoger  
 

xx den 14 februari 2014 

 
 
Hej!  
 
Mitt namn är xx och jag läser sista terminen på Speciallärarprogrammet med inriktning xxx på 
Mälardalens Högskola i Västerås. Jag håller nu på att förbereda mitt examensarbete tillsammans 
med en studiekamrat, under handledning av universitetslektor Tina Hellblom-Thibblin. När jag inte 
studerar arbetar jag som lärare på X-skolan i X.  
 
I mitt examensarbete skulle jag vilja ta reda på hur ett antal pedagoger och specialpedagoger på 
några skolor uppfattar matematisk kommunikationsförmåga. 
 
Därför vänder jag mig nu till Dig, efter att ha fått Ditt namn av Din rektor, för att fråga om jag skulle 
kunna få möjligheten att intervjua Dig om hur Du uppfattar den matematiska kommunikations-
förmågan i den matematikundervisning som Du bedriver.  
Intervjun kommer att ta ungefär en timme. Ditt deltagande är konfidentiellt och informationen 
kommer att behandlas på ett konfidentiellt sätt i det självständiga arbete (examensarbete) jag ska 
skriva under vårterminen. 
 
Vidare skulle jag väldigt gärna vilja vara med när Du har en matematiklektion, för att få se vad som 
händer. Jag är intresserad av vardagsarbetet, så det krävs inga extra förberedelser för din del inför 
besöket. Om ett besök blir aktuellt kommer jag dock be Dig att dela ut ett färdigskrivet 
informationsbrev till eleverna och elevernas föräldrar. 
 
Intervjun och besöket skulle jag vilja göra någon gång under tidsperioden vecka X till vecka X, men 
givetvis vid tillfällen som passar Dig och Dina undervisningsgrupper. 
 
Det är frivilligt att ställa upp på intervjun och besöket och Du kan när som helst välja att avbryta Din 
medverkan, men jag skulle uppskatta om Du ville vara med i min studie då jag är intresserad av 
hur just Du arbetar med den matematiska kommunikationsförmågan. 
 
Om Du kan tänka dig att vara med i studien skulle jag vilja att Du skickade tillbaka ett mail till mig 
senast X. Om Du väljer att inte vara med vill jag gärna ha besked om det så snart som möjligt, för 
att jag ska ha möjligheten att söka efter nya personer att intervjua. 
 
Om Du är intresserad och tackar ja skulle jag vilja kontakta Dig per telefon för att bestämma tider 
och ge ytterligare information. Därför skulle jag uppskatta om Du i så fall lämnade ett lämpligt 
telefonnummer där du kan nås i Ditt svarsmail. 
 
Givetvis är Du hjärtligt välkommen att ringa eller maila mig om Du har ytterligare frågor om mitt 
examensarbete.  
 
Hemtelefonnummer:  xx Mobiltelefonnummer: xx Mailadress: xx 
 
Jag hoppas på ett gott samarbete! 
Tusen tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
XXX 
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Bilaga 2 – Tematiserad intervjuguide 

 

Tematiserad intervjuguide - Matematik och kommunikation         

 
Syfte: 

 

Min kurskamrat på speciallärarutbildningen och jag vill väldigt gärna lära oss hur matematikundervisningen 

går till på din skola, med fokus på den kommunikativa delen.  

 

Intervjun är halvstrukturerad, vilket innebär att vi utgår från ett knappt 20-tal frågor, där dina svar sedan styr 

fortsättningen av intervjun. Några av frågorna kan vara svåra eller behandla sådant som du inte reflekterat 

över, men intervjun är inget test med frågor där svaren är tydligt rätt eller fel. Frågorna handlar i huvudsak 

om dina uppfattningar, tolkningar och åsikter. 

 

Om jag frågar om något som du inte har funderat över, eller om du av något annat skäl inte kan eller vill 

svara, så är det helt OK att säga det. Tveka inte att säga till eller fråga när som helst, om det är något som är 

oklart. Självklart kan du avbryta intervjun om du inte vill delta och dessutom kan du när som helst meddela 

mig om du har ångrat ditt deltagande. Då kommer uppgifterna inte att användas.  

 

De svar som kommer fram under intervjun kommer att användas i en uppsats, men jag kommer att 

avpersonifiera svaren och andra uppgifter som gör det möjligt att spåra vem som svarat. Ingen annan 

kommer att få veta vem som har svarat på frågorna, förutom min kurskamrat. 

 

Som hjälp för minnet kommer jag att spela in intervjun och därefter kommer jag att transkribera, (skriva ut 

ord för ord), det som sägs. När vi är klara med vår uppsats kommer den inspelade intervjun att raderas.  Jag 

uppskattar att varje intervju tar högst en timme. Det kommer inte att krävas några förberedelser inför 

intervjun.  

 

Tusen tack på förhand! 
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Forts. bilaga 2 – Intervjuguide  

 

Tema 1: Matematik, kommunikation och pedagogen 

 

 Vilken utbildning och yrkeserfarenhet har du? 

 Vad anser du är det viktigaste i matematikundervisningen? 

 Vad har påverkat din uppfattning om vad som är det viktigaste i matematikundervisningen? 

 Vad är matematisk kommunikationsförmåga enligt dig? 

 Anser du att du har tillräckliga kunskaper för att undervisa i och utveckla elevernas 

matematiska kommunikationsförmåga? Vilka kunskaper är det som du har? Vilka ytterligare 

kunskaper tycker du att du behöver? 

 Känner du dig trygg i att undervisa eleverna i matematisk kommunikationsförmåga? 

 

 

Tema 2: Matematik, kommunikation och eleven  

 

 Hur skulle du vilja beskriva elevens roll i kommunikationen i matematikundervisningen?  

 Hur arbetar du för att utveckla den enskilde elevens matematiska kommunikationsförmåga? 

 Vad tycker du att man bör tänka på när det gäller den enskilde eleven? 

 Anser du att det är viktigt att en elev med särskilda behov/ en grundsärskoleelev kan 

kommunicera det den tänker samt förklara sin tankegång i matematik? Varför? 

 Hur motiverar du eleven att utveckla sin matematiska kommunikationsförmåga? 

 Hur kan du använda elevens matematiska kommunikationsförmåga för att kunna ge optimalt 

stöd och hjälp? 

 

 

Tema 3: Matematik, kommunikation och gruppen 

 

 Hur skulle du vilja beskriva gruppens och gruppaktiviteternas roll i kommunikationen i 

matematikundervisningen?  

 Hur arbetar du för att utveckla den matematiska kommunikationsförmågan i din klass/ 

elevgrupp?  

 Vad tycker du man bör tänka på när det gäller gruppen och gruppaktiviteterna? 

 Berätta om en bra matematiklektion som du har haft!  Beskriv varför du tycker att den var 

bra. 

 Berätta om en mindre bra matematiklektion som du har haft! Beskriv varför du tycker att 

den inte var bra. 

 

 

Tema 4: Matematik, kommunikation och miljön 

 

 Hur skulle du vilja beskriva den matematiska miljö som ni har, utifrån matematisk 

kommunikationsförmåga?  

 Vilken roll spelar lärmiljön, när det gäller kommunikationsförmågan i matematik? 

 Vad tycker du man bör tänka på när det gäller miljön? 

 Hur skulle du vilja organisera undervisningen och miljön för att utveckla den matematiska 

kommunikationsförmågan hos elever med särskilda behov i matematik? Hur ser den 

optimala lärmiljön ut enligt dig? 
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Bilaga 3 – Missivbrev till föräldrar 

 
xx den 14 februari 2014 

 
 
Hej! 
 
 
Mitt namn är xx och jag läser sista terminen på Speciallärarprogrammet med inriktning xxx på 
Mälardalens Högskola i Västerås. När jag inte studerar arbetar jag som lärare på X-skolan i X. 
 
Jag håller just nu på att förbereda ett examensarbete under handledning av universitetslektor Tina 
Hellblom-Thibblin. Examensarbetet kommer att handla om olika pedagogers och special-
pedagogers uppfattningar om matematisk kommunikationsförmåga i matematikundervisningen. 
Förutom att intervjua ett antal pedagoger och specialpedagoger, skulle jag även vilja besöka 
lektioner där det bedrivs matematik.  
 
Jag har fått tillåtelse av Ert barns lärare att vara med och titta på hur hon arbetar med matematik 
och jag kommer att besöka Ert barns klass under ett tillfälle nästa vecka. Jag kommer att samla 
information på gruppnivå och jag fokuserar på lärarens arbetssätt. 
 
Besöket i Ert barns klass kommer att vara en del av en studie på olika skolor i mellersta Norrland. 
Under vårterminen kommer jag och en studiekollega på Mälardalens Högskola att skriva vårt 
självständiga arbete (examensarbete) där vi beskriver hur ett antal lärare uppfattar arbetet med 
den matematiska kommunikationsförmågan. 
 
Ert barn och klassen där Ert barn går kommer inte att kunna identifieras och den information jag får 
fram, kommer att behandlas på ett konfidentiellt sätt i examensarbetet. 
 
 
Om Ni har några frågor om mitt examensarbete är Ni hjärtligt välkomna att ringa eller maila mig: 
 
Hemtelefonnummer:   xx Mobiltelefonnummer: xx Mailadress: xx 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
xx 
 

 

 


