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Modul: Undervisa matematik på yrkesprogram 
Del 4: Kommunikation och visualisering 

Kommunikation och visualisering 

Oleg Popov & Krister Ödmark, Umeå universitet, Anna Lundberg, Linköpings universitet 

Denna text belyser olika aspekter av kommunikationsförmågan och dess roll i lärande av 

matematik på yrkesprogram. Texten är uppbyggd med en inledande del om kommunikat-

ionens roll i undervisningen, därefter presenteras en teoretisk inblick gällande ”språk och 

matematik” och konkreta exempel på matematiska visualiseringsuppgifter. Tanken är att ge 

stöd för en utveckling av de infärgade uppgifter ni skapat. Förmågan att visualisera behövs 

ofta för att skapa lärande vid olika problemlösningssituationer. Det har gjorts flera avgräns-

ningar i presentationen av fältet, t ex har fokus varit på användningen av verkliga bilder och 

konkreta föremål och nästan uteslutit diskussioner om mentala bilder och föreställningar i 

matematik. Avslutningsvis presenteras några idéer om användningen av digitala verktyg för 

kommunikation och visualisering som stöd för formativ bedömning och lärande.  

Kommunikationens roll i undervisningen 

Inom yrkesprogram finns en unik möjlighet att använda tillämpad matematik eftersom man 

kan koppla matematiken till ett specifikt yrke (Straesser, 2007). Det finns inte någon lista 

över vilka matematiska begrepp som behövs inom olika yrken eftersom matematiken ofta 

är dold i processer. Däremot ser det ut som om algebra används inom tekniska och eko-

nomiska yrken och geometrianvändning verkar vara knutet till teknik- och byggsektorn. 

Matematiken i sig behövs inte alltid, men den är däremot ett effektivt verktyg som träffsä-

kert kan förutsäga vissa situationer och resultat. För att kommunicera resultatet används då 

helst diagram och grafer framför tal och ekvationer (Straesser, 2007).  

Inom yrkesprogrammen är visuell kommunikation i form av ritningar, skisser, gester, dia-

gram och bilder ett kännetecknande drag i undervisningen. I olika yrken krävs dessutom en 

effektiv kommunikation hos yrkesutövarna för att snabbt kunna värdera sina beslut med 

arbetskamraterna och för att undvika misstag. Det kan bli mycket dyrt att inte kommuni-

cera eller inte ge tydliga budskap till en arbetskamrat i verkstaden; inom vården är det även 

livsfarligt. Därför är det viktigt i alla ämnen på yrkesprogrammen att arbeta med utveckling-

en av elevers sociala kompetens och förmåga att kommunicera tydligt och sakligt. 

En del av elevens svårigheter i lärandet av matematik kan övervinnas genom lärarnas mål-

medvetna och reflekterande arbete för att främja en meningsfull kommunikation under 

lektionerna (Bergholm, 2014; Löwing, 2008). Begreppet kommunikation är grundläggande i 

beskrivningar av undervisning. Det finns olika generella definitioner av vad kommunikation 

är, t ex Jensen (2012, s. 12) skriver: ”Kommunikation är när en sändare och en mottagare 

delar ett innehåll/information med hjälp av ett visst uttryck genom ett visst medium i en 

miljö, med en viss avsikt eller funktion.” Citatet beskriver kommunikation som en aktiv 

process i en fysisk, social och kulturell miljö. Kommunikationen i klassrummet sker heller 
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inte av en slump, eftersom lärarens syfte med att kommunicera är att eleverna skall nå upp-

satta mål för undervisningen. 

Klassrummet är en kulturell miljö som ofta innebär att det är ett visst språk som talas och 

att vissa verktyg används för att förmedla detta språk. Kommunikativa verktyg i ett klass-

rum kan till exempel vara lärarens röst, skrivtavlan eller digitala verktyg som datorer, inter-

aktiva tavlor och läsplattor. Visualisering är en viktig del av kommunikationen mellan män-

niskor och den är kulturellt betingad. Vilket utseende och vilka bilder vi betraktar som pro-

vokativa, vilka gester vi använder, hur vi pekar eller kallar på uppmärksamhet skiljer sig 

mellan olika kulturer. I vår multikulturella sociala miljö borde vi kanske noggrannare upp-

märksamma kulturella variationer angående visualisering och kommunikation inte minst när 

det gäller undervisning på yrkesprogram. Klassrummet, verkstaden, butiken, kontoret, lag-

ret, köket, receptionen och andra arbetsplatser representerar en fysisk och social miljö som 

ger en indikation på hur ett interaktionsmönster kan se ut. I vetenskapliga termer pratar 

man om olika sammanhang (kontexter) som formar kommunikationsmönster och aktivt 

påverkar hur mening skapas under informationsutbytesprocessen. I yrkeslivet är matema-

tiska begrepp och procedurer som kommuniceras genom, rutiner, texter, symboler, verktyg, 

mått, etc. starkt beroende av en konkret situation och ett sammanhang. De kan vara yrkes-

specifika och inte enkelt överförbara till andra yrken och kontexter.  

Undervisa utan utbyte av information är i princip omöjligt och det matematiska språket är 

både muntligt, skriftligt och visuellt. Elever kan ha svårigheter att använda en ”språkdräkt” 

för matematik, d.v.s. ett vedertaget språkbruk för matematik i klassrummet. Under det sen-

aste decenniet har det inom internationellt matematikdidaktiskt arbete uppmärksammats 

(Skott m fl., 2010) att målmedvetet arbete med kommunikation i klassrummet kan förbättra 

lärandet i matematik.  

I Lgy11:s styrdokument, beskrivs matematisk kommunikation i undervisningen ur två kom-

pletterande perspektiv, som metod och som innehåll. Eleverna ska lära sig att förstå mate-

matik genom att lyssna och förklara samtidigt som matematisk kommunikation i sig själv är 

något eleverna ska lära sig. 

Matematisk kommunikation  

I detta avsnitt belyses olika teoretiska aspekter av matematisk kommunikation som kan 

användas i undervisningen på yrkesprogram i arbetet med kommunikationsförmågan.  

Språklig förmåga 

Matematisk kommunikation kan beskrivas ur flera olika perspektiv. - Språklig förmåga,med 

avseende på ett specifikt språk, byggs upp av fyra delförmågor (Niss, 2006):  

 förmågan att läsa och att avkoda olika typer av texter,  

 förmågan att lyssna och att avkoda olika typer av tal,  

 förmågan att tala inom olika genrer på ett för olika kategorier av åhörare förståeligt 

sätt,  
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 förmågan att skriva skilda typer av texter på ett för olika kategorier av läsare för-

ståeligt sätt” (författarnas översättning, kursivering och styckesindelning).  

Niss (2006) poängterar att denna beskrivning av språklig förmåga gäller för det matematiska 

språket från skolår 1 till universitetsnivå.  

Muntlig och skriftlig kommunikation sker i matematikklassrummet när man presenterar 

lösningsprocesser, gör och beskriver ett antagande, bevisar, argumenterar och förklarar. Det 

finns väsentliga skillnader i avkodning och meningsskapande när det gäller muntligt och 

skriftligt språk. Människor tenderar att lättare uppfatta budskapet när det presenteras under 

samtal än i skriftlig form (Reichenberg, 2012). Själva samtalsituationen och sammanhanget 

kan ge talaren ledtrådar så att han/hon anpassar samtalet till åhörarna. Talaren kan även 

hjälpa åhörarna genom att koppla samtalsinnehållet till deras tidigare kunskaper i ämnet. 

Tolkningen av skriven text, t ex textuppgifter, kräver däremot ofta extra ansträngningar från 

läsarens sida. Budskapets avsändare är inte närvarande och kan inte dra mottagarens upp-

märksamhet till nyckelfraser och ord med röstbetoning eller gester. Många elever behöver 

tydligare handledning och stöd i utveckling av sina färdigheter att tolka och förstå skriftligt 

matematiskt språk. Reichenberg (2012) föreslår användning av strukturerade textgenom-

gångar för att hjälpa yrkeselever tolka texter. Det innebär att texten läses högt stycke för 

stycke och att samtal förs kring det lästa. Nya ord och begrepp förklaras. Frågor ställs för 

att stödja elevernas förståelse. Diskussion förs med fokus på viktiga delar av innehållet där 

eleverna återkopplar till vad de har läst tidigare i ämnet. Språk kan tolkas på olika sätt och 

många ord kan ha flera olika betydelser. Ordens betydelse bestäms av samtalskontexten. 

Hur bra man behärskar språket bestäms mycket av kompetensen att förstå och använda rätt 

ord i rätt sammanhang. Tabell 1 nedan kan bli ett verktyg för att förbättra yrkeselevernas 

språkliga kompetens. Förslagsvis, kan läraren under lektionernas gång ge eleverna en tom 

mall där de kan fylla i nya ord och förklara deras olika betydelse. 

Tabell 1. Ordens multipla betydelse. 

Allmänsvenska och matematiska språket 

Ord Allmän betydelse Betydelse i matematik  Visualisera för minne 

faktorer omständigheter Talen ingående i en 

multiplikation 

2∙4 

produkt Resultatet efter en råva-

ras bearbetning  

Resultatet av en multipli-

kation med två eller flera 

tal 

25∙24 = 600 

exponent företrädare produkt av lika faktorer 10
3
= 10∙10∙10 = 1000 

Uttrycksformer 

Kommentarmaterialet (Skolverket, 2011) ger en orientering om arbetet med olika uttrycks-

former eftersom ”användningen av olika uttrycksformer i undervisningen engagerar fler 

sinnen, ger variation och fördjupad förståelse samt möjliggör att elever kan arbeta i samma 
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kontext på olika sätt.” Enligt Skolverket (2011) är en vanlig kategorisering av uttrycksfor-

mer i matematik: fysisk, bildlig, verbal, numerisk och symbolisk. Johansson (2006) visar att 

de första två formerna särskilt uppskattas av elever på yrkesprogram. 

En utvecklad förtrogenhet med matematiska symboler och figurer leder till att de blir inre 

tankeredskap. Kinard och Kozulin (2012) identifierar fyra kategorier av matematikspecifika 

redskap med potential att bli tankeredskap för elever: 

 tecken och symboler 𝜋,%,∞,‰ 

 grafiska/symboliska konstruktioner (t ex koordinatsystem) 

 formler och ekvationer (t ex 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼) 

 matematiskt språk (vinkeln är rät; täljaren står ovanför bråkstrecket). 

När elever arbetar med det matematiska symbolspråket, måste de kunna avkoda och tolka 

symbolerna de möter samt kunna hantera översättningen mellan olika representationsfor-

mer. Matematiska ord och symboler får betydelse när de används i olika situationer. När de 

kan förklaras av elever med vardagligt språk och bildspråk kan deras förståelse av matema-

tiska begrepp befästas (Moschkovich, 1996). Enhetsomvandling och användning av prefix 

är dessutom viktiga färdigheter inom flera yrken. 

Matematiskt tänkande 

Kinard och Kozulin (2012) förtydligar att matematikens språk har en dubbel funktion – 

dels att uttrycka matematiskt tänkande och dels att vara det som skapar det matematiska 

tänkandet. Språket hjälper till att formulera och förmedla matematiskt tänkande inte bara 

när eleverna lyssnar, utan även när de själva talar. Kilborn (2007) menar att många problem 

med ämnet matematik som eleverna har när de kommer till gymnasiet kan förklaras med att 

de inte har utvecklat ett funktionellt matematiskt språk, d.v.s. vedertaget matematiskt språk 

som används under problemlösningen och kommunikationen i klassrummet.  

Det är säkert många lärare som har upplevt att elever när de har stött på en svårighet under 

arbetet med en uppgift och ställer en fråga, ibland kan hitta lösningen i själva frågeformule-

ringsprocessen. En verbalisering blir följaktligen en hjälp att lösa problemet, eftersom nya 

tankeresurser aktiveras när man utrycker ett resonemang i tal eller skrift. På liknande sätt 

känner vi igen situationen ”när jag förklarar för en kompis, förstår jag det bättre”. För att 

forma ett eget matematiskt tänkande måste eleven föra en inre dialog med sig själv, medan 

han eller hon lyssnar, läser, sammanställer, skriver eller reflekterar. Det är därför forskning 

också har föreslagit (se Rittle-Johnson och Schneider) att elevers muntliga och skriftliga 

beskrivningar av sin förståelseprocess ska uppmuntras, både för elevens egen skull och för 

andras. 

Alla elever, oavsett var de själva befinner sig i lärandeprocessen gynnas av att använda ma-

tematisk kommunikation (Sfard och Kieran, 2001). Det är minst lika fördelaktigt för ökad 

förståelse att förklara för andra som att bli upplyst av sina gruppkamrater. Emellertid beto-
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nar Sfard och Kieran (2001) att det inte bara är väsentligt att eleverna erbjuds att kommuni-

cera, utan att de även själva ska lära sig att kommunicera effektivt med varandra d.v.s. deras 

sociala kompetens och förmåga att kommunicera matematik måste utvecklas målmedvetet. 

Elevsamarbete under problemlösning i små grupper kan vara ett effektivt sätt att öka ele-

vers förmåga till matematisk kommunikation. Vid gemensam problemlösning blir det natur-

ligt att använda matematisk terminologi och eleverna tvingas att förklara sina tankegångar 

och rama in sina idéer i ord.  

Visualisera för bättre förståelse 

Det råder ingen brist på intresse för visualisering i matematikundervisningen. Matematik-

läroböckerna är fyllda med bilder, diagram och grafer. Det finns mängder av videomaterial i 

olika matematikkurser. Med det är förvånande hur lite empiriskt stöd det finns för deras 

användning. Dessutom, saknas det enligt Norris (2012) hållbara pedagogiska teorier om hur 

man använder visualisering i matematikundervisningen. Presmeg (2006) skriver att “Ut-

veckling av pedagogiska teorier som kan förstärka användningen och kraften av visuali-

sering i matematikundervisning är kanske den mest akuta utmaningen för forskningen” 

(författarnas översättning). Psykologiska teorier om visualisering pekar emellertid på prak-

tiska fördelar att tillämpa visualisering i matematikundervisning.  

Ni har säkert visualiserat med hjälp av en hand eller en penna för att visa grafens lutning i 

en punkt. Användning av olika gester tillhör vardagen i matematikundervisning, t ex när 

man förklarar en medurs- och motursrörelse. Att använda snören för ekvationslösningar är 

en beprövad metod (Johansson, 2006). En egyptisk triangel (3:4:5) för att skapa en rät vin-

kel är ett vanligt visualiseringsverktyg på yrkesprogrammet. Men huruvida det sker något 

lärande är inte entydigt för varje enskild elev. En del av sanningen ligger eventuellt i att 

vissa elever har större behov och lär sig mer med hjälp av konkretisering och visualisering 

än andra. Emellertid kan visualisering för den enskilde läraren bli ett sätt att variera under-

visning och skapa bredare möjligheter för lärande.  

Ett sätt att visualisera medelvärde, visas i figur 1 och 2, som enligt Beckmann (2014) kan 

stödja förståelsen av begreppet och beräkningsproceduren. Här utmanas noggrannheten i 

språkbruket för att skilja ”måttet” (oberoende variabeln) från ”antalet” (beroende varia-

beln).  

 

Figur 1. Medelvärdet som en ”utjämning” mellan tal (3, 6, 4, 1, 1). 
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Figur 2. Medelvärdet som tyngdpunktsläget på en gunga (2, 2, 2, och 7, 7). 

Vi överlämnar till läsaren att reflektera över svagheterna och styrkorna i de två sätten.  

Kommunikation och visualisering är generellt tätt sammankopplade. Det är med ett peda-

gogiskt syfte som vi placerar visualiseringen i ett särskilt avsnitt. Visuell kommunikation kan 

ske med hjälp av gester, fysiska föremål, skriftspråk, formler, ikoniska symboler (grafer, 

tabeller, diagram, nomogram, geometriska figurer, skisser, bilder). Matematiska problem 

kan beskrivas, kommuniceras och lösas med hjälp av olika representationssystem, t ex geo-

metriska eller algebraiska. Utbildningsforskare (se för översikt Stenkvist, 2014) pekar på att 

när elever kan lösa problem på olika sätt med hjälp av olika representationer visar de på 

bättre matematisk förståelse. Man kan också omvänt säga - när elever regelbundet praktise-

rar användning och konvertering (ombyte) av olika representationssystem kan de nå en 

högre tolkningsgrad av olika representationer och bättre förstå uppgiften. Vid volymberäk-

ning kan eleverna diskutera uppgiften muntligt, visualisera och konkretisera, använda geo-

metriska och algebraiska uttrycksformer. Ju fler olika uttrycksformer som elever kan an-

vända desto djupare förståelse kan de nå.  

När en funktion visualiseras i ett koordinatsystem och skissas som en graf kodas matema-

tisk information in i en visuell form som eleverna måste avkoda. Under avkodnings- eller 

tolkningsprocessen kan lärarens budskap hamna på omvägar. Eleverna kan fastna på icke 

signifikanta detaljer i själva bilden. De kan också missa sambandet mellan grafisk och alge-

braisk representation av funktionen och den verkliga händelsen som funktionen beskriver. 

När eleven ser en visualisering är det inte bara synsinnet, utan även hela hans eller hennes 

bakgrund och det rådande sociala sammanhanget som inblandas i tolkningsprocessen. När 

visualisering kan verbaliseras kommer elevernas tolkningsförmåga att nå en högre nivå. Då 

kan lärandesituationer skapas där elever behöver översätta symbolspråk till verbalt språk för 

att kommunicera med varandra (Bergholm, 2014).  

Digitala redskap för kommunikation och visualisering i matematik  

I det här avsnittet uppmärksammas den roll som kommunikativa och visuella digitala red-

skap kan spela i matematikundervisning på yrkesprogram. Som vi framfört tidigare, innebär 

kommunikationsförmåga kunnande i att tolka ett matematiskt innehåll i andras presenta-

tioner och att uttrycka sig på olika sätt och på skilda nivåer om matematiska företeelser för 

olika kategorier av mottagare. Det kan inte bara ske i skriftlig, muntlig eller visuell form 

utan även digitalt. Digital kommunikation i virtuella rum ger begreppet kommunikations-

förmåga i matematik en ny dimension. På webben finns mängder av inspelade lektioner av 

varierande kvalité i olika matematikkurser. Datavisualiseringsprogram blir allt vanligare i 

undervisning. På liknande sätt, har de flesta yrken som tidigare huvudsakligen krävde ma-



 
 

Gymnasieskolan  

 

Kommunikation och visualisering November 2015  
http://matematiklyftet.skolverket.se 7 (10)  

 

 

nuellt arbete förändrats och alltfler använder visualiseringstekniker och modellering via 

datorer. Här kan vi också referera till Niss (2007), som säger att digital teknik och digital 

kommunikation inte längre bara är ett tilläggsverktyg i matematikundervisning utan ett allt-

mer dominerande sätt att arbeta med och lära sig matematik på. Detta är ytterligare en ut-

maning i lärarrollen. 

Datorn används också för både statisk och dynamisk visualisering i matematikundervis-

ningen. Den statiska visualiseringen kännetecknas av symbolhanterande program (CAS) och 

kalkylprogram och den dynamiska kännetecknas av dynamiska geometriprogram (DGS). 

Idag finns det flera programvaror inom båda grenarna inom visualisering av matematik. 

Inom yrkesmatematik är det dominerande programmet kalkylprogram t ex. Excel. Detta 

program räknas till de statiska programmen och det ligger till grund i många programvaror 

som används på arbetsplatser t ex. bokföringsprogram. Ett exempel på användning av kal-

kylprogram är att göra ett överslag för när en tjänst/vara kommer att ge förtjänst. 

 

Figur 5. Visualisering av en modell för när en vara /tjänst kommer att ge förtjänst, det vill 

säga när inkomster överstiger utgifter.  

Optimeringsuppgifter är ett annat sätt att använda visualisering. Det kan t ex vara att fun-

dera på hur stort lager av en vara som är lönsamt (On demand business). För att lösa en 

sådan uppgift behöver man ett medelvärde på varans åtgång. t ex, mjölk, byggskruv, plast-

påsar, nagellack. Därefter går det att göra en modell för vad som är lönsamt att hålla i lager 

med hänsyn till åtgång och eventuell hållbarhet på varan. För att få en snabb överblick kan 

det vara lämpligt att visualisera resultaten. Det finns flera dynamiska geometriprogram 

(DGS) för att visualisera olika moment inom matematikkurserna. Vanligast är kanske att 

främst använda digitala verktyg inom funktionslära och geometri. De flesta fallen blir 

ganska enkla modeller men duger oftast som en riktning för resultaten. Det kan vara intres-
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sant att diskutera för vilka villkor modellen gäller och kritiskt granska slutresultatens rimlig-

het. 

Digitala redskap för kommunikation och visualisering som stöd för 

formativ bedömning och lärande 

Ett av de didaktiska perspektiven i matematiklyftet är bedömning för lärande. Att skapa 

aktiviteter som synliggör formativ bedömning är en utmaning för många lärare som arbetar 

med matematik på yrkesprogrammet. Digitala redskap kan bli ett stöd att närma sig lärande 

och formativ bedömning. Nedan presenterar vi en femstegsprocess, modifierad efter 

Wiliam (2013, s. 61), och ett urval av möjliga digitala verktyg som kan främja administrering 

av formativ bedömning. Det kommer ständigt nya tekniska lösningar som kan användas i 

matematikundervisningen på yrkesprogram. 

Nyckelstrategier för formativ bedömning med stöd av digitala redskap kan beskrivas i fem 

steg.  

Det första steget är att tydliggöra mål och kunskapskrav i en digital planering. Idag har de 

flesta skolor lärplattformar där det går att skapa digitala ”klassrum”. Mål och kunskapskrav 

kan tydliggöras i matriser eller tabeller och visa hur mål, undervisning och bedömning 

hänger ihop.(För inspiration se tex. https://magisterfalk.wordpress.com/2013/06/22/en-

sorts-metod-for-att-konkretisera-kursplaner-for-matte/#more-461)Det finns en del pro-

gram som automatiserat visualiseringen av kunskapskraven för lärare, föräldrar och skolle-

dare men en hel del program får man själv skriva in i en databas och sedan koppla doku-

ment för att visualisera kunskapskraven. I arbete med förmågorna kan en tankekarta fun-

gera för att förmedla målbilder och skapa måldialoger.  

Det andra steget är att skapa aktiviteter som synliggör lärandet. Genom att använda digitala 

dialoger går det att möta eleverna på ”deras arena”. Ett exempel på arbetssätt är att använda 

sig av problembaserat lärande eller studera olika fall. Användning av sociala medier är ett 

annat sätt för att underlätta kommunikationen mellan lärare och elever under förutsättning 

att elever har tillgång till digitala verktyg av skolan.  

Det tredje steget behandlar framåtsyftande återkoppling. Det stora arbetet med framåtsyf-

tande återkoppling är att korta ner återkopplingen till så få, korta och konkreta saker att 

eleven kan ta till sig dem. Till exempel kan man ge eleven följande återkoppling: 

 "För att nå längre i din kommunikation behöver du tänka på att berätta varför du 

gör uträkningar, inte bara hur du gör dem."  

 ”Du verkar ha problem med algebran, och jag rekommenderar att du tränar mer på 

att hantera uttryck som innehåller parenteser. Du kan hitta lämpliga övningar på 

khanacademy.org/xxx" 

Det fjärde steget är att aktivera eleverna som lär-resurser för varandra. Eleverna kan tränas i 

att ge respons på varandras arbeten via digitala verktyg men också få studiehjälp och läx-

hjälp via olika forum på nätet.  

https://magisterfalk.wordpress.com/2013/06/22/en-sorts-metod-for-att-konkretisera-kursplaner-for-matte/#more-461
https://magisterfalk.wordpress.com/2013/06/22/en-sorts-metod-for-att-konkretisera-kursplaner-for-matte/#more-461
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Det femte steget är att göra eleven till ägare av sin egen lärprocess. Med ljud eller video-

blogg kan eleverna göra digitala reflektioner och dokumentera sina arbeten och tankar kring 

lärandet i en slags portfolio/loggbok det som de anser vara viktigt för det egna lärandet. Ett 

tips är att använda någon form av online-enkät, där elever ombeds reflektera över exempel-

vis vad undervisningen tagit upp, vad de tyckte var svårt, vad de blivit bättre på, vad de 

fortfarande är förvirrade över från tidigare undervisning, hur deras arbetsinsats varit under 

veckan, och fylla på med fria kommentarer. Då kan läraren också få en överblick av klas-

sens tankar. 

Referenser 

Beckmann, S. (2014). Mathematics for Elementary Teachers with Activity Manual. (4. ed.) Boston: 

Pearson. 

Bergholm, M. (2014). Gymnasieelevers kommunikativa strategier i matematikklassrummet: En fallstu-

die av ett smågruppsarbete om derivata. Matematiska institutionen, Linköpings universitet, Lin-

köping Studies in Science and Technology, Thesis No. 1665 

Bowers, J. W. (1986). Classroom communication apprehension: A survey. Communication 

education, 35(4), 372-378 

Gunnarsson, G. (2008). Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner. Akademisk avhand-

ling, Linköping Universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. 

Jensen, M. (2012). Kommunikation i klassrummet. Lund: Studentlitteratur AB 

Johansson, L-G. (2006) Mattevisualisering. Nämnaren, (4), 36-39. Tillgänglig: 

http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/3639_06_4.pdf 

Kilborn, W. (2007). Kommunikationens betydelse. Nämnaren, (1), 3-7. 

Kinard, J.T. & Kozulin, A. (2012). Undervisning för fördjupat matematiskt tänkande. Lund: Stu-

dentlitteratur. 

Löwing, M. (2008) Att kommunicera matematik i skolan. I H. Lennerstad & C. Bergsten 

(red.), Matematiska språk - Sju essäer om symbolspråkets roll i matematiken (s. 91–104). Stockholm: 

Santérus förlag. 

Moschkovich, J. (1996). Moving up and getting steeper: negotiating shared descriptions of 

linear graphs. The Journal of the Learning Sciences, 5(3), 239-277. 

Niss, M. A. (2007). Reflections on the State of and Trends in Research on Mathematics 

Teaching and Learning: From Here to Utopia. I Lester, Jr., F. K. (red.), Second Handbook of 

Research on Mathematics Teaching and Learning. (s. 1293-1312). Charlotte, North Carolina 

(USA): Information Age Publishing, incorporated. 

http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/3639_06_4.pdf


 
 

Gymnasieskolan  

 

Kommunikation och visualisering November 2015  
http://matematiklyftet.skolverket.se 10 (10)  

 

 

Niss, M. A. (2006). What does it mean to be a competent mathematics teacher? A general 

problem illustrated by examples from Denmark. In Praktika, 23o Panellenio Synedrio Mathe-

matikis Paideias, Patra 24-26 Noembriou 2006. (s. 39-47). Elleniki Mathematiki Etaireia, Patra. 

Niss, M. A., & Højgaard, T. (red.) (2011). Competencies and Mathematical Learning: Ideas and 

inspiration for the development of mathematics teaching and learning in Denmark. Roskilde: Roskilde 

Universitet. (IMFUFA-tekst : i, om og med matematik og fysik; Nr. 485). 

Norris, S.P. (2012). Reading for Evidence and Interpreting Visualizations in Mathematics and Science 

Education [Elektronisk resurs]. Sense Publishers. 

Presmeg, N. (2006). Research on Visualization in Learning and Teaching Mathematics: 

emergence from psychology. In A. Gutiérrez, P. Boero (Eds.) Handbook of Research on the 

Psychology of Mathematics Education: Past, Present and Future, (s. 205-236). Rotterdam, Sense 

Publishers. 

Reichenberg. M. (2012). Undervisning och läromedel spelar roll. I I. Henning Loeb & H. Korp 

(red) Lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram. (s. 129-148). Lund: 

Studentlitteratur. 

Rittle-Johnson, B. & Schneider, M. (in press). Developing conceptual and procedural knowledge of 

mathematics. In R. Kadosh & A. Dowker (Eds), Oxford Handbook of Numerical Cognition. 

Oxford Press. (hämtad 2014-10-06) 

Sfard, A., & Kieran, C. (2001). Cognition as communication: Rethinking learning by talking 

through multifaceted analysis of students’ mathematical interactions. Mind, Culture and Acti-

vity, 8, 42-76. 

Skolverket (2012). Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik [Elektronisk re-

surs]. Stockholm: Skolverket.  

Stenkvist, A. (2014). Pictures and Mathematics: Essays on geometrical representations, pictorial realism 

and representational abilities. KTH, Stockholm, Sweden. 

Straesser, R. (2007) Didactics of mathematics: more than mathematics and school! ZDM, 

39. 

Wiliam, D. (2013). Att följa lärande. Lund: Studentlitteratur. 


