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Abstrakt 

 

I denna studie har det funnits en strävan efter att bidra med kunskaper om hur lärare ser på, 

arbetar med och bedömer kommunikationsförmågan i matematik i årskurs 4–6. För att 

åstadkomma detta har en kvalitativ intervjustudie genomförts. Fem erkänt skickliga lärare har 

intervjuats utifrån tre teman; synen på kommunikationsförmågan, vilka metoder och aktiviteter 

de använder sig av i undervisningen för att främja elevernas utveckling samt hur de bedömer 

kommunikationsförmågan. Resultatet visade att lärarnas syn på kommunikationsförmågan 

stämmer väl överens med aktuell forskning och styrdokument. Vidare betraktar de 

kommunikationsförmågan i större utsträckning som ett medel för lärande än ett mål med 

undervisningen. Det finns en stor uppfinningsrikedom när det kommer till att genomföra en 

varierad undervisning som främjar kommunikationsförmågan. En mångfald av metoder och 

aktiviteter med kommunikativ karaktär användes i undervisningen. Bedömningen av 

kommunikationsförmågan var däremot inte lika varierad. Den fokuserade framförallt på 

formativ bedömning av de andra matematiska förmågorna. En viss osäkerhet vid tolkningen av 

kunskapskraven kunde också skönjas bland lärarna i studien. 

Nyckelord: bedömning, kommunikationsförmåga, matematik, metoder  
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1. Inledning 
 

Mitt intresse för kommunikationsförmågan i matematik väcktes under en VFU-period. Vid 

samtal med min handledare framkom att den förmåga eleverna hade svårast att uppnå målen 

kring var just kommunikationsförmågan. Hur kan det komma sig? Elever som är duktiga på att 

kommunicera och argumentera om det mesta hade svårigheter med att kommunicera 

matematik. Vid närmare eftertanke insåg jag att den undervisning som jag mött under VFU-

perioder och vid vikariat till största del gick ut på att eleverna arbetar enskilt med läroboken. 

Väldigt lite tid används till att samtala och kommunicera om matematiken. Mina upplevelser är 

inte bara enskilda företeelser och av anekdotisk karaktär utan stöds av flera studier och rapporter 

(Skolinspektionen, 2009; Skolverket, 2008; Johansson, 2006; Bergqvist, et. al., 2010). Dessa 

visar att stor del av lektionerna är läromedelsstyrd och innebär att eleverna arbetar enskilt med 

att lösa rutinuppgifter i läroboken. Detta arbetssätt är problematiskt utifrån flera perspektiv. 

Dels finns ingen garanti för att läromedlen täcker alla delar som återges i kursplanen för 

matematik i Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet, framöver kallad Lgr 

11 (Skolverket, 2018). Det gäller både det centrala innehållet i matematiken samt de förmågor 

som ingår i de långsiktiga mål som eleverna ska utveckla i matematiken under grundskoletiden. 

Enligt Johansson (2006) finns inga riktlinjer eller krav på att ett läromedel behöver förhålla sig 

till innehållet i kursplanen. Dels har Skolinspektionen (2009) i sin rapport visat att när 

undervisningen domineras av enskilt arbete i läroboken tränas inte alla matematiska förmågor 

i samma utsträckning. Det är framförallt metodförmågan som tränas medan 

problemlösningsförmågan, resonemangsförmågan samt den muntliga delen i 

kommunikationsförmågan marginaliseras. Detta stöds även av Bergqvist et. al., (2010) som 

konstaterar att detta arbetssätt får konsekvenser som innebär att flera av de matematiska 

förmågor som eleverna ska utveckla enligt Lgr 11 får för lite utrymme i undervisningen.  

Kommunikation och språk har en stor betydelse för elevernas kunskapsutveckling enligt det 

sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 1978). Samtidigt är kommunikationsförmågan ett mål 

för undervisningen och ett av delproven i de nationella proven i matematik är ett muntligt prov 

(Skolverket, 2019). Med detta i åtanke är jag nyfiken över vilken syn lärare har på 

kommunikationsförmågan och vilka förutsättningar eleverna ges för att utveckla den. I detta 

arbete ligger den muntliga kommunikationsförmågan i fokus eftersom kommunikation och 

språk inte bara kan sägas vara ett mål med undervisningen utan även ett verktyg för lärande 

(Vygotskij, 1978).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att belysa hur skickliga lärare ser på kommunikationsförmågan i 

matematik med tyngdvikt på den muntliga kommunikationen och vilka metoder lärarna 

använder i undervisningen för att utveckla denna förmåga. Detta görs med avsikt att bidra med 

kunskaper om hur kommunikationsförmågan kan lyftas fram i undervisningen och hur metoder 

och aktiviteter kan vidareutvecklas.  
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Utifrån syftet med studien har följande frågeställningar formulerats: 

 

1. Hur ser lärare på den muntliga kommunikationsförmågans betydelse för det 

matematiska lärandet?  

 

Med denna fråga undersöks hur lärare definierar kommunikationsförmågan, vad de 

anser ingår i kommunikationsförmågan samt den muntliga kommunikationsförmågans 

betydelse för elevernas lärande i matematik. Avsikten är att se om lärare ser på 

kommunikationen som ett medel eller mål för undervisningen. Anledningen är också att 

undersöka lärarnas syn på kommunikationsförmågan för att få en bakgrundsförståelse 

till de metoder och aktiviteter de sedan väljer att använda sig av i undervisningen.  

 

2. Vilka metoder använder lärare sig av för att utveckla elevernas matematiska 

kommunikationsförmåga?  

 

Med denna fråga undersöks vilka metoder och aktiviteter lärare väljer till sin 

undervisning som utvecklar elevernas kommunikationsförmåga med fokus på den 

muntliga kommunikationen. Avsikten med denna fråga är att bidra med kunskaper om 

vilken roll kommunikationen har i undervisningen och hur lärare organiserar 

undervisningen.  

 

3. Hur stor roll spelar kommunikationsförmågan i bedömningen av elevernas kunskaper? 

 

Kommunikationsförmågan i matematik är en del som ska bedömas utifrån 

kunskapskraven i Lgr 11 (Skolverket, 2018). Med denna fråga undersöks hur stor roll 

denna förmåga spelar i bedömningen samt vilka metoder lärare använder sig av i denna 

bedömning.   
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras först denna studies teoretiska utgångspunkter. Därefter redogörs för 

bakgrund och tidigare forskning som finns kring kommunikation, språk och matematik ur ett 

matematikdidaktiskt perspektiv.   

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

 

I det teoretiska perspektiv som denna studie utgår från, sätts språket och kommunikationen i 

centrum för lärandet. Språket räknas som ett verktyg för lärande (Vygotskij, 1934/2001). Den 

sociala kontexten som eleven befinner sig i på skolan och på fritiden visar att vi är och lär i en 

gemenskap med andra. Därför utgår denna studie från den sociokulturella teorin som 

presenteras längre fram i detta avsnitt. I matematikundervisningen är dock 

kommunikationsförmågan också ett mål för lärandet enligt kursplanen i matematik. 

(Skolverket, 2018). Tillsammans med andra matematiska förmågor bildar 

kommunikationsförmågan ett matematiskt kunnande (Niss & Jensen, 2002; Kilpatrick, J., 

Swafford, J., och Findell, B., 2001). Därför presenteras de matematiska förmågorna och en 

fördjupning i kommunikationsförmågan i detta avsnitt. Avslutningsvis redogörs för 

kommunikationsförmågans förankring i kursplanen för matematik i Lgr 11 (Skolverket, 2018). 

 

2.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

Barn lär sig i ett socialt samspel med andra. När barn befinner sig i början av en lärprocess för 

att lära sig något nytt befinner de sig i den närmaste utvecklingszonen. I den här situationen är 

barnen öppna för utveckling om de har hjälp av någon som besitter större kunskap än dem och 

som stöttar och vägleder dem. Denna guidning kan ske på olika sätt, det kan vara att någon 

visar dem praktiskt hur man gör, ställer ledande frågor för att leda in dem i rätt tankebanor eller 

påbörjar en uppgift som barnen själva kan slutföra. Lärande sker i en social kontext där barnet 

samspelar med andra, härmar eller lyssnar och tar efter (Vygotskij, 1978). I samspel med andra 

klarar ett barn av att göra mer än vad det kan göra själv, i samspelet blir barnet både starkare 

och klokare (Vygotskij, 1934/2001). Den som besitter större kunskap behöver inte 

nödvändigtvis vara en vuxen utan kan även vara ett barn. Säljö (2015) beskriver det 

sociokulturella perspektivet och tydliggör begreppet appropriering. Det innebär att ta till sig, 

låna, ta över eller göra till sitt. Enligt Vygotskij (1934/2001) sker överförandet av erfarenheter 

eller kunskaper med hjälp av kommunikationen. Denna kommunikation kan vara muntlig eller 

skriftlig men även visuell som till exempel bilder eller gester. Språket är en form av verktyg 

som människan använder för att samspela med och förstå sin omvärld. Vygotskij hävdar att 

lärande sker med hjälp av olika verktyg eller redskap, i det här fallet språket, och kan kallas en 

medierande resurs. Kunskapen synliggörs mellan individer i sociala sammanhang genom 

kommunikationen. Språket spelar även stor roll för kunskapsutvecklingen hos individen. När 

ett barn kan sätta ord på sina erfarenheter eller kunskaper har det tagit till sig lärostoffet och 

gjort det till sitt eget. Begreppsbildningen kommer av att ordet eller begreppet generaliseras och 
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blir en del av individens inre språk eller tanke. Generalisering betyder här att ordet ges en 

betydelse. Enligt Vygotskij uppstår kommunikationen först människor emellan, inter-mentalt, 

för att sedan bli en del av individens ordförråd i samtal med sig själv i sitt tänkande, intra-

mentalt. Det är således med hjälp av språk och kommunikation som kunskapsutveckling sker 

(ibid).  

 

2.1.2 Kommunikation som del av ett matematiskt kunnande  

 

För att utveckla sitt matematiska kunnande krävs olika typer av kompetenser eller förmågor. På 

flera håll har forskare och andra kunniga försökt sammanställa de komponenter som 

tillsammans ger elever förutsättningar att utvecklas i matematikämnet. Här visas en 

sammanfattning av två av dessa projekt. Kilpatrick, J., Swafford, J., och Findell, B., (2001) 

identifierade följande fem färdigheter som tillsammans utgör ett matematiskt kunnande: 

• Begreppsförståelse – kunskaper kring matematiska begrepp, operationer samt 

relationen dem emellan. 

• Räknefärdighet – avser kunskap kring matematiska procedurer och hur de används på 

ett korrekt och effektivt sätt. 

• Strategisk kompetens – innebär att kunna formulera och lösa matematiska problem. 

• Logiskt resonemang – att kunna tänka logiskt och kunna förklara och argumentera för 

sina matematiska tankar. 

• Positiv inställning – att se värdet i matematiken både för samhället och för sin egen del 

samt ha uthållighet och tålamod i de situationer som kräver det.  

I denna sammanställning ingår kommunikationen i logiskt resonemang. Kilpatrick et al., (2001) 

uppmanar lärare att ge elever i förskolan och uppåt, regelbundna möjligheter till matematiska 

samtal. I dessa samtal bör begreppsförståelse, vilka matematiska procedurer de använder och 

varför de används ingå. Denna kompetens beskrivs som limmet som håller samman 

matematiken och leder lärandet framåt.  

Niss och Jensen (2002) kallar i sin sammanställning de delar som bildar ett matematisk 

kunnande för kompetenser. Dessa är indelade i två kategorier där ena delen handlar om att 

kunna fråga och svara i och med matematik. Den andra kategorin handlar om att kunna hantera 

matematikens språk och redskap. De två kategorierna kan kortfattat förklaras enligt följande: 

Fråga och svara i och med matematik 

• Tankgångskompetens – att kunna känna igen och förstå en matematisk fråga och förstå 

vilken typ av svar som förväntas.  

• Problemlösningskompetens – att kunna identifiera och formulera matematiska problem 

samt att kunna lösa egna och andras matematiska problem. 

• Modelleringskompetens – att kunna utforma matematiska modeller från andra 

situationer och områden än matematiska, att analysera egna och andras modeller och 

bedöma hur användbara de är. 

• Resonemangskompetens – förutom att själv kunna föra matematiska resonemang ingår 

här att kunna följa matematiska resonemang, att kunna förstå vad ett matematiskt bevis 

är samt kunna identifiera de bärande idéerna i ett matematiskt bevis.  
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Hantera matematikens språk och redskap 

• Representationskompetensen – kunna förstå, tolka, särskilja samt använda sig av de 

olika representationsformerna inom matematiken. Representationsformerna kan vara 

symboler, grafer, tabeller och ord. Även materiella representationer i form av konkret 

material ingår här. 

• Symbol och formalismkompetens – kunna avkoda symbol och formelspråk samt att 

kunna transformera fram och tillbaka mellan symbolspråket, det matematiska språket 

och det vardagliga språket. 

• Kommunikationskompetens – kunna uttrycka ett matematiskt innehåll på olika sätt. Det 

kan vara muntligt, skriftligt eller visuellt. 

• Hjälpmedelskompetens – kunna använda sig av hjälpmedel vid matematiska aktiviteter 

och att kunna se deras möjligheter och begränsningar för att använda sig av dem på ett 

noga avvägt sätt. 

I den andra kategorin berörs kommunikation på flera sätt. I representationskompetensen nämns 

ord som en representationsform inom matematiken. Här avses både det skrivna och det talade 

ordet. Symbol och formalismkompetensen, som innebär att kunna avkoda de olika skepnader 

matematiken kan ses i, innefattar språkliga kompetenser eftersom eleven ska kunna omvandla 

matematikens olika språk. Slutligen i kommunikationskompetensen ska eleven kunna uttrycka 

sig matematiskt, kunna anpassa sina uttrycksformer efter mottagare och situation samt förstå 

andras matematiska redogörelser (ibid). 

Kommunikationsförmågan har således stor betydelse för ett matematiskt kunnande. Samtidigt 

poängteras att kommunikationsförmågan är tätt sammanlänkad med de andra förmågorna i 

matematik. Ingen förmåga agerar självständigt från någon annan (Kilpatrick et al., 2001; Niss 

& Jensen, 2002). Men vad avser egentligen kommunikationsförmågan? Häggblom (2013) lyfter 

fram tre aspekter i kommunikationsförmågan som är av betydelse. Den första är det 

matematiska samtalet. Att kunna delta i ett samtal med ett matematiskt innehåll, redogöra för 

sina tankar och uträkningar, kunna förstå andras redogörelser och att kunna anpassa sitt sätt att 

kommunicera beroende på situation och mottagare. Detta stöds även av Niss och Jensen (2002) 

och Skolverket (2017) som menar att kommunikationsförmågan innebär att själv redogöra för 

sina tankar och idéer, förstå andras resonemang samt kunna anpassa kommunikationen efter 

behov. Den andra delen innebär att utveckla ett matematiskt språk och utveckla sitt matematiska 

ordförråd och att förstå att matematiken har en egen terminologi som skiljer sig från det 

vardagliga språket. Den tredje delen berör den skriftliga kommunikationen där de matematiska 

symbolerna spelar en viktig roll. Den skriftliga kommunikationen har stor betydelse ur flera 

synvinklar menar Häggblom (2013). Dels möjliggör den för andra att se och förstå en elevs 

tankegångar vid en beräkning. Dels ges möjligheten att bedöma det matematiska kunnandet. 

Men den skriftliga kommunikationsformen blir också ett verktyg för att utföra matematiska 

operationer, och ger dessutom andra personer tillgång till elevens matematiska tankegångar.  

En annan aspekt på kommunikationsförmågan i matematik lyfter fram de olika formerna av 

kommunikation i matematiken. Hagland, Hedrén och Taflin (2005) visar på fyra kategorier av 

matematiska uttrycksformer som kan användas när elever ska redovisa för sina matematiska 

tankegångar. Den första kategorin är den konkreta uttrycksformen. Det kan vara centikuber, 

spelkulor eller liknande. Det är konkret material som får representera matematiken och är 

särskilt vanligt bland yngre elever. Det konkreta materialet kan även sedan illustreras i form av 
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en ritad figur. Den andra kategorin kallas den logisk/språkliga uttrycksformen som avser 

redovisningar där språket används. Det kan vara muntligt eller skriftligt men med ord, inga 

symboler förekommer här. Den tredje kategorin avser grafiska/geometriska uttrycksformer. Det 

kan vara tabeller, diagram eller bilder. Den sista kategorin är mest abstrakt och avser den 

algebraiska/aritmetiska uttrycksformen. Här kommuniceras matematiken med hjälp av det 

matematiska symbolspråket. De olika kategorierna kan och bör kombineras på olika sätt och i 

olika situationer. Många matematiska uppgifter ger utrymme för alla fyra typer av 

uttrycksformer vilket gör att eleverna kan redovisa på olika nivåer av abstraktion (ibid.). 

 

2.1.3 Kommunikationsförmågans förankring i läroplanen 

 

I syftestexten i kursplanen för matematik i Lgr 11 återges fem matematiska förmågor som 

eleverna ska utveckla. Dessa förmågor är: problemlösningsförmågan, begreppsförmågan, 

metodförmågan, resonemangsförmågan samt kommunikationsförmågan.  När det gäller 

kommunikationsförmågan anger syftestexten att: ”Eleverna ska genom undervisningen också 

ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan 

användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.” 

(Skolverket, 2018, s. 54). I kunskapskraven för årskurs 6 kopplas dessa förmågor till 

kunskapskraven. I bedömningen av kommunikationsförmågan för betyget E krävs: 

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

använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning 

till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom 

att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för 

resonemangen framåt.” (Skolverket, 2018, s. 61) 

 För betyget C krävs: 

”Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då 

bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god 

anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska 

resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för 

resonemangen framåt.” (Skolverket, 2018, s. 61) 

Slutligen för betyget A gällande kommunikationsförmågan krävs: 

”Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och 

använder då bilder, symboler, tabeller och grafer och andra matematiska uttrycksformer med god 

anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska 

resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för 

resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.” (Skolverket, 2018, s. 62) 

Kommunikationsförmågan är tillsammans med de andra matematiska förmågorna således ett 

mål för undervisningen i matematik. Skollagen fastställer att alla elever ”ska ges den ledning 

och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina 

egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.” (SFS 

2018:1098, 3 kapitel., § 2) 

I Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i matematik (2017) lyfts matematiken fram 

som ett kommunikativt ämne. Kommunikationsförmågan och resonemangsförmågan kopplas 

ihop som kommunikativa förmågor. Kursplanens syfte med den kommunikativa förmågan är 
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att utveckla elevernas matematiska språk. Det avser både sättet eleverna själva uttrycker sig 

matematiskt och hur de anpassar sina uttrycksformer efter situation och målgrupp men även 

förmågan att ta till sig och förstå andras redogörelser. Uttrycksformerna som kan användas kan 

vara konkreta material, som till exempel klossar, verbala uttryck som talat språk, tecken och 

symboler, grafer, diagram och illustrationer. Tanken är också att eleverna ska kunna växla 

mellan olika uttrycksformer. I lägre åldrar ska eleverna kunna lägga fram nio klossar och skriva 

siffran 9 samt uttala ordet nio. För äldre elever kan det gälla att visa på en formel och ett diagram 

som beskriver bensinförbrukningen för en skoter som kör x antal kilometer. I enlighet med den 

sociokulturella synen på lärande hävdar Skolverket att det är med hjälp av 

kommunikationsförmågan som andra matematiska förmågor kan utvecklas, till exempel 

begreppsförmågan och analysförmågan (ibid.).  

 

2.2 Matematik och språk 

 

I en litteraturöversikt beskriver Morgan, Craig, Schuetter och Wagner (2014) två olika sätt att 

se på relationen mellan matematik och språk som dominerar forskningen. Det ena perspektivet 

ser på matematiken som dualistisk. Med det menas att matematiken är ett abstrakt objekt. Den 

går inte att ta på, eller se på. Matematiska objekt går inte att titta på genom ett mikroskop eller 

känna på. Matematiken görs därför tillgänglig via språket. Det kan vara genom symboler, ord, 

utryck eller bilder. Det är via språket och kommunikationen som människan kommer åt 

matematiken och därigenom kan använda den och uppleva den. Detta innebär att den består av 

två delar (Duval, 2000). Vidare menar Duval (2006) att även om det ur ett matematiskt 

perspektiv räcker med symboler, till exempel siffror, för att kommunicera matematik, krävs det 

fler representationsformer, till exempel ord eller bilder, för att i ett kognitivt perspektiv utveckla 

en djupare förståelse för det matematiska objektet. Detta tudelade sätt att se på matematiken är 

enligt Duval (2000) själva kärnan i att inneha matematisk kunskap. Det andra sättet att se på 

matematik och kommunikation separerar inte på matematiken och språket och motsätter sig 

tanken på matematik som dualistisk. Här menas istället att matematiken är en kommunikativ 

aktivitet och matematiska objekt är inget annat än de olika sätt som finns att kommunicera om 

dem, till exempel skriva, tala eller rita (Sfard, 2008). Enligt Morgan et al., (2014) påverkar 

dessa olika sätt att se på matematiken och språket hur vi ser på elevers utveckling i matematik. 

Att utvecklas i matematik innebär enligt den dualistiska synen, en process där språket är ett 

verktyg för lärandet. Medan Sfards (2008) synsätt innebär att kunskapsutvecklingen i 

matematik är en progression i olika sätt att använda språket matematiskt. Ytterligare ett sätt att 

se på matematiken och språket presenteras av Pimm (1987). Han hävdar att matematik och 

språk hör samman, de är inte skilda väsen, alltså är matematiken ett språk. Samtidigt är det 

matematiska språket byggt under århundraden på det naturliga språket som kan vara engelska, 

grekiska, svenska och så vidare. Pimm vidareutvecklar sitt resonemang med att ”matematiken 

är ett språk” kan ses som en metafor. En metafor är ett bildligt uttryck som används för att 

ersätta ett mer bokstavligt uttryck (”Metafor”, 2019). På samma sätt används vardagliga ord i 

matematiska sammanhang men då med en helt annan innebörd (Pimm, 1987). 
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2.3 Matematik och kommunikation 

 

Precis som vid all annan språklig utveckling behöver elever möjligheter att få använda sitt 

matematiska språk i sociala aktiviteter med andra. Eleverna börjar inte använda sig av ett 

matematiskt språk av att enbart möta det genom läroböcker och lärarens genomgångar. De 

behöver få skapa meningsfulla diskussioner om matematik och träna på att använda det talade 

språket samt de andra kommunikationsformer som matematiken erbjuder (Schleppegrell, 

2007). Ett vanligt sätt att låta eleverna samtala om matematik är att använda sig av 

grupparbeten. Det kan vara framgångsrikt att eleverna arbetar parvis eller i små grupper, men 

att låta eleverna arbeta i grupp för saken skull resulterar inte alltid i att eleverna utvecklas 

skriver MacGregor (2002). Hon menar att eleverna inte alltid har förmågan att uttrycka sig på 

ett tydligt sätt eller att de förstår en kamrats förklaringar. Vid dessa situationer bygger inte 

eleverna upp en djupare förståelse för matematiken.  Å andra sidan har Sjöberg (2006) visat på 

att kommunikationen med kamrater många gånger kan vara mer behjälplig för elever i att 

utveckla matematisk förståelse än i kommunikationen med lärare. Detta kommer sig av att 

lärare ibland talar förbi eleven och inte uppmärksammar på vilken nivå eleven befinner sig, 

vilket gör att missförstånd uppstår eller att eleven inte förstår vad läraren säger och slutar lyssna. 

Även Löwing (2004) har i sin studie, Matematikundervisningens konkreta gestaltning, 

observerat att lärare inte alltid lyckas nå fram med ämnesinnehållet till eleverna. Hon såg att 

lärarna saknade förmågan att presentera matematiken för eleverna på ett sätt som de förstod. 

De hade även liten insikt i elevernas förkunskaper. Läraren måste både kunna använda ett 

korrekt språk men även se till att eleverna förstår, alltså försöka se ur elevens perspektiv, se 

deras förkunskaper och på ett tydligt och logiskt sätt hjälpa eleverna från det konkreta till det 

abstrakta. I Löwings observationer såg hon att lärare många gånger använder ett tvetydigt språk, 

en blandning mellan vardagsspråk och matematiskt språk vilket blir ett hinder för eleverna när 

de ska utveckla det matematiska språket. Hon såg även att i de lektioner som observerades fick 

eleverna till största delen arbeta individuellt utifrån skriftliga instruktioner. Eleverna gavs få 

möjligheter att föra matematiska samtal med varandra. Löwing (2004) poängterar att lärarna 

måste ta ansvar för elevernas språkutveckling och erbjuda eleverna en strukturerad 

undervisning som utgår från elevernas förkunskaper.  

Riesbeck (2008) ger en annan syn på hur kommunikationen mellan lärare och elever kan se ut 

i klassrummet. I hennes observationer över hur lärare samtalar om matematik med elever såg 

hon sällan att vardagsspråk och matematiskt språk användes tillsammans. Hon hävdar att i 

processen att lära sig ett matematiskt språk behövs en integration mellan olika språkliga 

register, såsom det vardagliga och det matematiska. Först då ges eleverna förutsättningar att 

utveckla sitt matematiska språk och därmed också den matematiska kunskapen. Löwings 

(2004) och Riesbecks (2008) studier ger olika slutsatser, å ena sidan är det fördelaktigt för 

elevernas förståelse att ibland blanda vardagsspråk och matematiskt språk, å andra sidan har en 

blandning av dessa två språkliga register en negativ effekt på elevernas utveckling av ett 

matematiskt språk. Samtidigt visar MacGregor (2002) att undervisningsmetoden som bygger 

på att utgå från elevernas vardagsspråk och låta eleverna möta matematikens språk inte 

automatiskt leder till att de utvecklar ett eget matematiskt språk. I hennes studie som undersöker 

lärarstudenters kunskaper i att språkligt uttrycka sig kring förhållanden (fem gånger fler och 

fem till ett) visade det sig att många studenter hade problem att uttrycka sig korrekt, både 

matematiskt och grammatiskt. Studenterna hade alltså inte själva lärt sig uttrycka sig korrekt 
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varken i skolan eller unders sin lärarutbildning. MacGregor (2002) poängterar därmed vikten 

av att ge elever möjlighet att diskutera det matematiska språket på en metanivå och visa på 

viktiga skillnader mellan vardagsspråk och matematiskt språk.  

 

2.4 Muntliga kommunikationsformer i matematikklassrummet 

 

I klassrummet kan kommunikationen ske på flera olika nivåer och på olika sätt. Brendefur och 

Frykholm (2000) har identifierat och sammanställt fyra olika nivåer som kommunikationen i 

matematikklassrummet kan ske på. Den första nivån kallar de uni-directional communication. 

Den innebär att läraren dominerar talutrymmet i klassrummet med genomgångar eller 

föreläsningar. Här finns lite utrymme för eleverna att tala om matematik, läraren är den som 

besitter den matematiska kunskapen och överför den till eleverna. Den andra nivån kallas 

contributive communication. Här finns ett större fokus på interaktionen mellan lärare och elever 

samt elever emellan. De matematiska samtalen består av att dela med sig av lösningar eller att 

hjälpa varandra. Samtalen går dock aldrig djupare. I dessa samtal är läraren fortfarande den som 

besitter kunskapen men eleverna tillåts dela med sig av vad de kan. Tredje nivån ger djupare 

samtal och kallas reflective communication. Eleverna delar med sig av sina lösningar, strategier, 

tankar och idéer. Den stora skillnaden mot föregående nivå är att här används elevernas samtal 

som underlag för vidare diskussioner eller för att undersöka ett tal eller koncept ytterligare. Den 

sista nivån går under namnet instructive communication. På den här nivån tar läraren elevernas 

tankar, lösningar och strategier vidare och använder dessa för att utveckla elevernas 

matematiska förståelse. Undervisningen förvandlas till en matematisk diskurs och samtalen är 

utgångspunkt för den fortsatta undervisningen. Brendefur och Frykholm (2000) poängterar 

dock att varje nivå rymmer även föregående nivåer. Som exempel: på nivån instructive 

communication ryms elevernas lösningar och reflektioner (contributive och reflective 

communication) som läraren sammanställer och med hjälp av dessa håller en genomgång (uni-

directional communication). På så sätt rymmer varje nivå ytterligare en dimension av 

kommunikation och ställer högre krav på lärarens förmåga att leda klassrumsdiskussionen.  

 

2.5 Bedömning av kommunikationsförmågan i matematik 

 

Bedömning i svensk skola sker vanligtvis med två syften. Jönsson (2013) beskriver dessa två 

syften som formativ och summativ bedömning. Bedömningsformerna behöver inte 

nödvändigtvis utformas på olika sätt. Formativ bedömning syftar till att se var eleven befinner 

sig kunskapsmässigt och utifrån det visa och motivera eleven till fortsatt lärande. Det syftar 

även till att ge läraren direktiv om hur fortsatt undervisning ska planeras och genomföras. Den 

summativa bedömningen syftar till att se var eleven befinner sig kunskapsmässigt och mynnar 

ut i ett betyg eller ett omdöme. Jönsson hävdar att den summativa bedömning har negativa 

effekter på elevens lärande och bör nyttjas sparsamt. Björklund Boistrup (2010) tar å andra 

sidan ställning för att all bedömning ger formativa effekter. Hon poängterar att den summativa 

bedömningen kan påverka elevens motivation för fortsatt lärande, i både positiv eller negativ 

riktning. Om eleven känner sig dömd istället för bedömd utifrån sina prestationer kan det ha en 

negativ påverkan för det fortsatta lärandet. Eleven kan däremot få högre motivation om de 

känner att bedömningen visat på vad de kan och vad de kan lära sig. 
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Björklund Boistrup (2010) har i sin avhandling berört kommunikationen i klassrummet som en 

del i bedömningen. Hon kategoriserar muntlig kommunikation tillsammans med gester, 

ansiktsuttryck och röstlägen. Även tystnad räknas in i kommunikationen. Om elever får längre 

betänketid, mer än tre sekunder på sig vid frågor, desto mer välutvecklade svar kan de sedan 

ge.  Vidare har hon identifierat fyra diskursformer som förekommer i svenska klassrum. 

Diskurserna beskriver på vilket sätt lärare ger återkoppling på elevernas prestationer. Den första 

diskursformen kallas gör det fort och gör det rätt. Här värderar läraren snabba och korrekta 

svar. Återkopplingen är kortfattad och inte alltid framåtsyftande. Den andra formen kallas vad 

som helst duger. Här ges återkoppling i form av beröm och så länge eleven är aktiv är läraren 

nöjd. Elevens kunskaper har mindre betydelse. Öppenhet med matematik är den tredje 

diskursen. Här sker bedömning och återkoppling med öppna frågor. Det sker en kommunikation 

mellan lärare och elev, och flera olika uttrycksformer uppmuntras. Läraren efterfrågar hur 

eleven kommer fram till sina lösningar för att få en djupare förståelse för elevens kunskaper. 

Den sista diskursen kallas resonemang tar tid. Här tillåts kommunikationen mellan lärare och 

elev ta mer tid. Fokus ligger precis som på föregående diskurs på öppna frågor. Däremot läggs 

större fokus på elevens kunnande och framåtsyftande återkoppling. Kommunikationsformerna 

styrs i större grad mot den form som för tillfället gynnar lärandet mest (ibid.). 

En studie av Björklund Boistrup, Broomé, Jonsson, Lagerlund och Olovsson (2014) har 

undersökt när, vad och hur muntlig kommunikation bedöms i undervisning inom algebra. De 

fann tre tillfällen när kommunikation kunde bedömas. Dels bedömdes elevernas 

kommunikation vid styrda tillfällen. Det var vid inplanerade tillfällen i undervisningen med 

syfte att ge eleverna möjlighet att kommunicera matematik. Den andra situationen var i farten, 

det vill säga under de tillfällen eleverna arbetade självständigt och läraren kunde samtala enskilt 

med eleverna. Det sista tillfället att bedöma kommunikationen var vid slutet av ett 

arbetsområde. Här ledde bedömningen oftast till ett betyg eller ett omdöme. Den muntliga 

kommunikationen kunde bedömas med hjälp av att lärarnas frågeställningar till eleverna 

uppmuntrade till matematiska samtal. Frågeställningar som: hur kom du fram till det?, vad 

händer om…?, vilka likheter och skillnader finns här?, berätta hur din kompis har gjort, och så 

vidare. Vidare fann de i sin studie att vid bedömning av muntlig kommunikation bedöms både 

kommunikationen specifikt. Delar lärarna tittade på var hur eleverna använder olika 

uttrycksformer, hur de berättar, frågar, ifrågasätter, lyssnar och använder ett matematiskt språk. 

De kunde också se att de vid muntlig kommunikation kunde bedöma elevernas 

resonemangsförmåga, begreppsförmåga, metodförmåga och problemlösningsförmåga. En 

slutsats de drog av detta är att kommunikationsförmågan handlar om de andra matematiska 

förmågorna (ibid.).   

 

2.6 Kommunikationen i matematikundervisningen 

 

Happstadius (2014) har i sin masteruppsats identifierat tre olika lärartyper och deras syn på 

kommunikationen i matematikundervisningen. De tre lärartyperna är den multimodala läraren 

som har uppfattningen att elever utvecklas bäst genom en varierad undervisning där praktiska 

och estetiska inslag spelar en stor roll. I undervisningen får eleverna kommunicera matematik 

på ett varierat sätt i samtal, skrift och visuella medel. Den traditionella läraren utgår från 

läroboken i sin undervisning. Den kommunikation som sker i klassrummet är den 

envägskommunikation som sker vid genomgångar. I övrigt arbetar eleverna enskilt med 
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uppgifter i läroboken. Slutligen beskrivs den läroplansstyrda läraren. Här utgår läraren från 

Lgr 11 och dess kommentarmaterial vid planeringen av undervisningen. Hen anser att 

läroboken inte alltid motsvarar kursplanen i matematik och kompletterar därför lärobokens 

uppgifter så undervisningen i högre grad motsvarar det centrala innehållet (ibid.). 

Som tidigare nämnts har läroboken en betydande roll i matematikundervisningen. Enskilt arbete 

med läroboken dominerar undervisningen i många klassrum (Skolinspektionen, 2009; 

Skolverket, 2008; Johansson, 2006; Bergqvist, et. al., 2010). Detta leder till att alla matematiska 

förmågor inte tränas i samma utsträckning, däribland kommunikationsförmågan och 

resonemangsförmågan (Skolinspektionen, 2009; Bergqvist, et. al., 2010). Enligt Lgr 11 är det 

rektorns ansvar att eleverna får tillgång till ”…läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg 

för en tidsenlig utbildning.” (Skolverket, 2018, s 17). I Sverige finns ingen form av kontroll 

eller granskning av de läromedel som ges ut av bokförlagen. Det finns inga krav på att ett 

läromedel ska innehålla lärostoff som motsvarar kursplanen i Lgr 11 (Johansson, 2006).  

Enligt Nationalencyklopedin avser läromedel de verktyg som används i undervisningen för att 

förmedla eller producera kunskap och lärande. Läromedel är ett vitt begrepp som avser allt från 

kulramar och anatomiska dockor till läroböcker. Även digitala medel räknas hit som till 

exempel spel och filmer (Selander, 2019). I detta arbete avses begreppet lärobok som den bok, 

eleverna arbetar med i matematikundervisningen och som innehåller matematikuppgifter.  
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3. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet för denna studie. Val av metod presenteras och 

det förs en allmän argumentation kring intervjustudien som sådan och urval. Därefter följer en 

beskrivning om hur genomförandet av denna studie har gått till med en genomgång av 

intervjuguide, en presentation av informanterna samt hur intervjuerna utförts. Sedan beskrivs 

hur insamlade data har behandlats och analyserats. Slutligen förs en diskussion kring de 

forskningsetiska principer som ska tas ställning till vid genomförande av forskning.  

 

3.1 Val av metod 

 

För att nå syftet med studien valdes att undersöka hur lärare arbetar för att ge eleverna 

förutsättningar att utveckla den kommunikativa förmågan i matematik. Här fanns tre metoder 

att välja mellan för att angripa detta område; klassrumsobservationer, enkätstudier eller 

intervjuer. I en klassrumsobservation finns möjligheten att se vad som verkligen görs i 

klassrummet. En enkätstudie ger möjligheten att samla in data från fler informanter medan en 

intervju erbjuder chansen att ta del av lärarens intentioner, mål och motiv till valda metoder i 

undervisningen. Ett tredje alternativ hade varit att kombinera flera av metoderna i en 

triangulering. Triangulering innebär att flera metoder kombineras för att resultatet ska kunna 

ge en tydligare bild av verkligheten och därmed ge studien en större reliabilitet (Stukát, 2011). 

Efter avvägning med tanke på arbetets tidsram kunde metodtriangulering uteslutas. 

Klassrumsobservationens fördelar innebär att en tydlig bild av vad som faktiskt sker i 

klassrummet kan framträda. Nackdelen är att det bara är det ytliga som sker som kan studeras 

(Stukát, 2011). Fördelen med en enkätstudie är att data från fler informanter kan samlas in men 

nackdelen är att fördjupande följdfrågor eller förtydliganden inte kan ställas. Den här studien 

har för avsikt att förstå lärares syn på kommunikationsförmågan och vilka metoder en lärare 

väljer att göra. Detta sker lämpligast i en intervju. Enligt Stukát (2011) kan intervjun som metod 

ge en mer utvecklad och djupgående bild av det som ska studeras. Frågor och följdfrågor kan 

visa på bakomliggande tankar hos läraren som inte synliggörs i en observation. Nackdelen med 

intervjun är att den inte visar vad som faktiskt sker i klassrummet eller om de metoder som 

genomförs är framgångsrika. Men eftersom tyngdpunkten i den här studien ligger på vilka 

kommunikativa metoder i undervisningen som väljs, är ändå intervjun den lämpligaste 

metoden.   

 

3.2. Kvalitativ intervjustudie 

 

I denna studie har intervjun en kvalitativ karaktär. Stukát (2011) beskriver kvalitativa metoder 

som ett sätt att visa på en helhet. Den kvalitativa metoden kan användas för att lyfta fram eller 

gestalta en företeelse eller ett fenomen. Även Alvehus (2013) säger att genom att använda den 

kvalitativa forskningen bidrar man med att utöka kunskapen om ett särskilt fenomen till 

vetenskapen. Hartman (2004) skriver om den kvalitativa studien: ”Man söker en bestämd 

kunskap, och man väljer att intervjua dem som kan ge den kunskapen.” (s. 284). Detta styrks 
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av Dalen (2015) som menar att en kvalitativ intervju är en lämplig metod när studien avser att 

lyfta fram informanternas erfarenheter och tankar.   Emellertid är den kvalitativa metoden inte 

generaliserbar, resultatet visar bara på verkligheten i det aktuella fallet. (Stukát, 2011). Intervjun 

som kvalitativ metod är användbar eftersom den kan ge ingående information och intressanta 

resultat om den genomförs på ett genomtänkt sätt. Vid en väl genomförd intervju har 

intervjuaren lyckats få informanten att ge detaljerade och uttömmande svar (Johansson & 

Svedner, 2010). En intervjuform är den semistrukturerade intervjun. Denna intervjuform 

innebär att intervjuaren kan utifrån ett antal förutbestämda öppna frågor eller teman, följa upp 

svar från informanten med följdfrågor. Följdfrågorna ger möjlighet att fördjupa svaren, 

tydliggöra oklarheter och chans att fånga upp och utveckla upplysningar som frågeställaren inte 

förutsett. Frågorna har samma struktur för alla informanter men eftersom det är öppna frågor 

kan följdfrågorna variera (Stukát, 2011; Bryman, 2018). 

Bryman (2018) beskriver en intervjuguide som en enkel minneslista över vilka frågor eller 

teman intervjun ska täcka. Samtidigt ger intervjuguiden möjlighet till flexibilitet under 

intervjun, frågorna behöver inte ställas i samma ordning vid alla intervjuer och följdfrågor och 

fördjupningsfrågor kan bidra till fler dimensioner i svaren. Intervjuguiden behövs särskilt då 

flera personer ska intervjuas och en viss struktur är önskvärd då svaren ska analyseras och 

jämföras (ibid.).  

Arbetet med att analysera insamlade data i en kvalitativ studie kan göras på många olika sätt. 

Till skillnad från kvantitativa studier finns inga förhållningssätt eller regler att förhålla sig till 

förutom de forskningsetiska principerna. De forskningsetiska principerna kan sägas vara en 

samling lagar, regler, direktiv och etiska aspekter som en forskare bör reflektera över och ta 

hänsyn till vid forskningsprocessens alla moment (Vetenskapsrådet, 2017). Trost (2010) 

beskriver analysen i tre steg. Först samlas data in, i denna studie sker det genom intervjuer. Steg 

två innebär att analysera data genom att lyssna igenom intervjuerna eller läsa transkriberingarna 

för att urskilja mönster och intressanta fenomen. I det sista steget tolkas materialet utifrån de 

teoretiska utgångspunkter studien har. Bryman (2018) beskriver tematisk analys som en metod 

att analysera en kvalitativ studie. I en tematisk analys kan forskningsfrågorna utgöra teman i 

analysen. Vidare redogör Bryman (2018) för en strategi som kan användas vid tematisk analys. 

Strategin kallas Framework och här kategoriseras och sammanställs data med hjälp av en 

matrisbaserad metod. Huvudteman från insamlade data utkristalliseras och bildar grunden för 

en matris. I matrisen kategoriseras delteman utifrån data från intervjuerna. Med denna metod 

synliggörs en studies tema och delteman på ett tydligt sätt (ibid). 

 

3.2.1 Urval 

 

I urvalsprocessen att hitta informanter till en studie kan ett strategiskt urval användas. Med ett 

strategiskt urval bestäms ett antal kriterier som informanterna ska uppfylla. Utifrån dessa 

kriterier väljs informanter ut. Informanterna kommer däremot inte att vara representativa för en 

population, eller i det här fallet för lärarkåren (Stukát, 2011). Enligt Alvehus (2013) kan ett 

strategiskt urval nyttjas då det är önskvärt att informanterna besitter en viss typ av erfarenhet 

eller kunskap. Informanterna har då förutsättningar att komma med värdefull information till 

de frågor som ställs i intervjun. Även Hartman (2004) framhåller vinsten med ett strategiskt 
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urval för att få innehållsrika och matnyttiga svar. Detta gäller i de studier där en viss typ av svar 

är önskvärt.  

 

3.3 Genomförande av studien 

 

I detta avsnitt redogörs för hur studien har utförts. Först beskrivs den intervjuguide som 

intervjuerna utgick ifrån, sedan presenteras informanterna i studien. Därefter beskrivs hur 

intervjuerna genomfördes och slutligen redogörs för hur dokumentation och analys har gått till.  

 

3.3.1 Intervjuguide 

 

Inför intervjuerna sammanställdes en intervjuguide med fyra teman. Ett tema innehöll frågor 

om informanternas bakgrund. De tre övriga teman kopplas samman med studiens 

forskningsfrågor. Här presenteras de teman som intervjuerna utgick ifrån. Intervjuguiden i sin 

helhet återfinns i Bilaga 1. 

• Tema Bakgrund. Här ställdes två frågor om lärarnas bakgrund.  

-Hur länge har du arbetat som lärare? 

-Hur länge har du undervisat matematik?  

Dessa frågor ställdes för att få en bild av vilken erfarenhet de intervjuade lärarna har av 

undervisning både generellt och i matematikämnet. 

 

• Tema Synen på kommunikationsförmågan. Här ställdes tre frågor. 

-Vad innebär kommunikation i matematik för dig?  

-Hur ser du på kommunikationsförmågans betydelse för elevernas kunskaper i 

matematik?  

-Är kommunikationsförmågan ett medel eller mål för lärandet? 

-Är någon kommunikationsform viktigare att utveckla än någon annan? (Muntlig, 

skriftlig, visuell et cetera.)  

Dessa frågor ställdes för att få kännedom om de intervjuade lärarnas syn på 

kommunikationsförmågan och syftade till att svara på denna studies första 

frågeställning.  

 

Tema Metoder och aktiviteter som främjar den muntliga kommunikationsförmågan. Här 

ställdes fem frågor. 

-Kan du ge exempel på metoder och aktiviteter som främjar elevernas 

kommunikationsförmåga? 

-Var hittar du inspiration till dessa aktiviteter? 

-Kan du berätta om någon aktivitet som inte fungerat som du tänkt dig? 

-Kan läroboken användas som verktyg och i så fall hur? 

-Vilka hinder kan finnas för elever att utveckla kommunikationsförmågan? 

Med dessa frågor undersöktes hur lärarna genomförde en undervisning som främjar den 

muntliga kommunikationsförmågan i matematik. Det fanns även en önskan om att ta 

reda på vilka hinder som kan finnas för att utveckla alla elevers 
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kommunikationsförmåga. Finns det några fallgropar en lärare kan hamna i vid val av 

aktiviteter, där målet inte nåts trots goda intentioner? Med hjälp av dessa frågor söktes 

svar på denna studies andra frågeställning.  

 

• Tema Bedömning av kommunikationsförmågan. Här ställdes två frågor.  

-Vilken roll spelar kommunikationsförmågan i bedömningen av elevernas 

matematikkunskaper?  

-Hur bedömer du elevernas kommunikationsförmåga? 

Med dessa frågor söktes svar på hur stor vikt lärarna fäste vid 

kommunikationsförmågan vid bedömning av elevernas matematikkunskaper i 

förhållande till de andra matematiska förmågorna. Den sista frågan tittade på vilka 

metoder som användes för bedömning och vid vilka tillfällen bedömning av 

kommunikationsförmågan sker. Frågorna i det sista temat kopplades samman med den 

tredje frågeställningen i denna studie. 

 

3.3.2 Informanterna 

 

I ett inledande skede kontaktades en utvecklingspedagog i en kommun i norra Sverige för att få 

förslag på lämpliga informanter. Kravet var att de skulle vara behöriga att undervisa matematik 

i årskurs 4–6 samt vara skickliga lärare i ämnet. Dessa kriterier ställdes med en önskan om att 

informanterna skulle ha goda ämnesdidaktiska kunskaper samt god insikt i kursplanen för 

ämnet matematik. I ett skriftligt svar erhölls förslag på sju lärare som uppfyllde kriterierna. 

Utöver kriterierna har informanterna haft eller har uppdrag som förstelärare. Till dessa lärare 

skickades en förfrågan via e-post att delta i studien. Fyra av de tillfrågade hade möjlighet att 

delta. Genom personliga kontakter togs ytterligare ett förslag på en lämplig informant emot. 

Denna informant hade motsvarande utbildning och uppdrag som de övriga fyra. Efter kontakt 

via e-post, tackade även denna lärare ja till att delta i studien. Här presenteras dem under 

pseudonym, dels för att inte avslöja deras identitet och dels för att underlätta för läsaren genom 

att ge dem ett namn.  Samtliga informanter är kvinnor som arbetat mellan 18 och 34 år som 

lärare.  

Agneta har arbetat som lärare i 34 år. Hon är behörig att undervisa matematik i årskurs 4–6 och 

har tidigare haft ett uppdrag som förstelärare i matematik. Hon arbetar på en F-5 skola i en 

mindre stad i norra Sverige.  

Beata har arbetat som lärare i 25 år, Hon är behörig att undervisa matematik i årskurs 4–6. 

Beata är även speciallärare i matematik och arbetat både som matematikutvecklare i kommunen 

samt som förstelärare i matematik. Hon arbetar på en F-5 skola i en by i norra Sverige.  

Cecilia har arbetat som lärare i 18 år. Hon är behörig att undervisa matematik i årskurs 4–6. 

Hon är också utbildad speciallärare i matematik och har ett försteläraruppdrag i ämnet. Hon 

arbetar på en F-6 skola i mindre stad i södra Sverige.  

Diana har arbetat som lärare i 21 år. Hon är behörig att undervisa matematik i årskurs 4–6. Hon 

är utbildad speciallärare i matematik och har haft ett försteläraruppdrag i ämnet. Diana arbetar 

på en skola i mindre stad i norra Sverige.  
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Erika har arbetat som lärare i 22 år. Hon är behörig att undervisa matematik i årskurs 4–6. Hon 

är utbildad speciallärare i matematik och är förstelärare i ämnet. Erika arbetar på en F-6 skola i 

en mindre stad i norra Sverige.  

 

3.3.3 Intervjuerna 

 

Den första intervjun genomfördes med Agneta. Intervjun skedde i skolbiblioteket på den skola 

informanten arbetar på. Vid intervjutillfället hade eleverna gått hem för dagen och biblioteket 

var således tomt på folk. Agneta hade i förväg fått veta vad intervjun skulle handla om och hade 

förberett sig väl. Inledningsvis var tanken att frågan skulle ställas om intervjun fick spelas in, 

men Agneta började genast berätta om de olika metoder hon använder i undervisningen och 

visade på läromedel och applikationer i surfplattor. Beslut togs om att inte avbryta informanten 

utan endast anteckna vad som sades. Intervjun tog uppskattningsvis 25 minuter. Direkt efter 

intervjun renskrevs anteckningarna medan de fanns färskt i minnet. Vid hemkomst renskrevs 

och bearbetades anteckningarna ytterligare en gång, denna gång i ett ordbehandlingsprogram 

och skrevs ut. Den andra intervjun som var med Beata, ägde rum i ett grupprum på hennes 

arbetsplats. Intervjun tog 26 minuter. Intervjun med Cecilia skedde via ett telefonsamtal. Detta 

på grund av stort geografiskt avstånd mellan frågeställare och informant. Samtalet tog 19 

minuter. I den fjärde intervjun fördes samtal med Diana. Intervjun genomfördes på hennes 

arbetsrum. Intervjun tog 24 minuter. Erika var den sista informanten att intervjuas. Även denna 

intervju ägde rum i informantens arbetsrum. Samtalet tog 15 minuter. De fyra sista intervjuerna 

spelades in med hjälp av en Ipad. Samma dag eller dagen efter intervjuerna ägt rum lyssnades 

inspelningarna igenom och transkriberades i ett ordbehandlingsprogram och skrevs ut.  

 

3.3.4 Analys 

 

Analysen utgick från en tematisk analys som är en vanlig metod vid kvalitativa studier. Den 

tematiska analysen utgick i sin tur efter strategin framework, vilken innebär att insamlad data 

kategoriseras och sammanställs i tabellform. (Bryman, 2018) Arbetet med att analysera denna 

studie inleddes med att läsa igenom transkriberingar och anteckningar från intervjuerna. Dessa 

färgkodades med hjälp av överstrykningspennor i olika färger där varje färg representerade ett 

av de teman som intervjuguiden innehåller. Tabeller skapades, ett för varje tema, där 

intervjupersonernas svar fördes in i kolumner. Varje kolumn representerade ett deltema utifrån 

intervjufrågorna.  Figur 3.1 visar en tabell för tema 1 som motsvarar denna studies första 

frågeställning. Figur 3.2 visar tabell för tema 2 som motsvarar studiens andra frågeställning. 

Slutligen figur 3.3 visar tema 3 som motsvara studiens tredje frågeställning.  
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Intervjuperson Definition 

kommunikationsförmåga 

i matematik 

Kommunikationens 

roll i matematiken 

Kommunikation 

som medel för 

lärande 

Kommunikation 

som mål för 

lärande 

Agneta     
Beata     
Cecilia     
Diana     
Erika     

(Figur 3.1 tabell för tema 1.)  

 

 

Intervjuperson Aktiviteter 

i helklass 

Aktiviteter 

gruppvis 

Aktiviteter 

par 

EPA Läroboken 

som 

hjälpmedel 

Digitala 

hjälpmedel 

Hinder 

för 

eleverna 

att 

utvecklas 

Agneta        

Beata        

Cecilia        

Diana        

Erika        

(Figur 3.2 tabell för tema 2.) 

 

Informant Den muntliga kommunikationens roll 

i bedömningen 

Metoder att bedöma muntlig 

kommunikation 

Agneta   

Beata   

Cecilia   

Diana   

Erika   

(Figur 3.3 tabell för tema 3.) 

Utifrån dessa tabeller kunde en första tolkning ske. Efter denna första analys och tolkning lästes 

transkribering och anteckningar från intervjuerna ytterligare några gånger. Detta för att se om 

andra mönster och fenomen kommer fram som inte går under någon tidigare nämnd kategori. 

De nya fynden antecknades och tolkades utifrån de teoretiska utgångspunkter denna studie har. 

I analysen söktes mönster där intervjupersonerna uppgav liknande svar, men även skillnader i 

svaren undersöktes. Slutligen sammanställdes tabellerna och analys och tolkningar från 

intervjuernas transkriberade texter och anteckningar vilket kan läsas om i avsnitt 5.  

 

3.3.5 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som används vid diskussion om en studies kvalitet och 

pålitlighet. Med validitet menas huruvida studien undersöker det den avser undersöka. 

Reliabilitet ser till hur tillförlitlig en undersökning är (Alvehus, 2013; Stukát, 2011; Trost, 
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2010). Dessa två begrepp kan dock vara svåra att använda vid kvalitativa studier då de 

ursprungligen avser mätmetoder som hör till kvantitativ forskning (Alvehus, 2013; Trost, 2010) 

Samtidigt måste studien kunna visa upp en trovärdighet i data, analys och resultat (Trost, 2010). 

Vid en intervjustudie kan dock dessa begrepp användas men där intervjun som metod 

analyseras. Stukát (2011) problematiserar intervjun och de kritiska moment som kan påverka 

studiens validitet och reliabilitet. Dels kan frågor misstolkas av intervjupersonen och svaren 

kan misstolkas av den person som analyserar data. Denna studie har öppna frågor men i de fall 

intervjupersonen har kommit för långt från temat i sina svar har följdfrågor ställts som leder in 

intervjupersonen till det tema som behandlas. För att undvika att svar feltolkats har intervjuerna 

efter transkribering lästs igenom flera gånger vid olika tillfällen. Detta för att försöka förhindra 

att viktig information förbises. Vid denna studie har dock en intervju inte spelats in. 

Anteckningar fördes under intervjun och dessa renskrevs direkt efter intervjutillfället. Här finns 

ändå risken att information från intervjupersonen har missats och därför inte redovisats. Vidare 

problematiserar Stukát (2011) intervjumetoden genom att reflektera över hur ärliga 

intervjupersonerna är. Talar de sanning, ger de svar som det tror intervjuaren vill höra, vill de 

göra ett gott intryck? I detta fallet finns ingen garanti om att intervjupersonerna svarar på 

frågorna sanningsenligt. Däremot är alla intervjupersoner erfarna och välutbildade lärare som 

är kunniga inom det område frågorna handlar om. Därmed hyses tilltro att deras svar är pålitliga 

och riktiga.  

 

 

3.3.6 Forskningsetiska principer 

 

Inom forskningen finns två olika krav som ställs mot varandra. Dessa två krav är 

forskningskravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Forskningskravet innebär 

att det finns ett krav på att forskning ska bedrivas för att utveckla samhället och vara till gagn 

för dess medborgare. Forskningen ska bedrivas på så sätt att den håller en hög kvalitet och att 

den inriktar sig på sådant som är relevant och till nytta för samhället. Individskyddskravet syftar 

till att de personer som deltar i forskningsprojekt har rätt till skydd mot insyn i privatlivet och 

att de inte i forskningen utsätts för risken att bli skadade fysiskt eller psykiskt. De får heller inte 

utsättas för kränkningar. De här två kraven där nyttan av forskningen ställs mot individers rätt 

till skydd måste noggrant vägas mot varandra i varje forskningsprojekt (Vetenskapsrådet, 2002; 

Vetenskapsrådet, 2017). Till detta övervägande finns fyra forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt som rör förhållandet mellan forskaren och 

uppgiftslämnare. Dessa principer är vägledande i de överväganden som görs. Den första 

principen är informationskravet. Det innebär att forskaren måste informera deltagande 

uppgiftslämnare om forskningsprojektets syfte, hur den genomförs, eventuella risker som kan 

finnas med att delta, hur uppgifterna som lämnas kommer behandlas och var eller hur 

forskningsrapporten kommer att publiceras. Vidare ska uppgiftslämnaren i förväg informeras 

om att deltagandet är frivilligt samt vem som ansvarar för studien och vilken institution den 

tillhör.  Den andra principen kallas samtyckeskravet. Detta innebär att deltagare i studien måste 

ge sitt samtycke till forskaren. Deltagaren har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i 

projektet utan att utsättas för påtryckningar eller repressalier av något slag. Om deltagare önskar 

att sina uppgifter styrks ur forskningsmaterialet ska detta tillgodoses i möjligaste mån. Om 
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uppgiftslämnaren är under 15 år och undersökningen består av känsliga uppgifter krävs även 

vårdnadshavarens samtycke. Den tredje principen är konfidentialitetskravet. Här menas att 

personuppgifter kring deltagare ska skyddas och förvaras på ett sätt där utomstående inte kan 

komma åt dem. Uppgiftslämnare ska inte kunna identifieras av utomstående i rapporten och om 

uppgifterna rör känsliga ämnen bör tystnadsplikt råda för de som arbetar med 

forskningsprojektet. Den sista principen är nyttjandekravet. Det syftar till att de insamlade 

uppgifterna om enskilda individer bara får användas i forskningssyfte. De får inte delas vidare 

för andra ändamål som är av ickevetenskaplig karaktär som exempelvis riktad reklam (ibid.). 

I denna studie har hänsyn tagits till dessa principer. Forskningskravet kan likställas med syftet 

till studien vilket är att bidra med kunskaper om hur lärare ser på kommunikationsförmågan i 

matematik samt vilka metoder de använder för att främja elevernas utveckling av denna 

förmåga och bedömer densamma. Dessa kunskaper kan användas för att förbättra 

undervisningen i matematik och därmed bidra till samhällets utveckling. Individskyddskravet 

ser till att intervjupersonerna inte utsätts för negativa effekter på grund av sitt deltagande i 

studien. Då denna studie inte berör känsliga uppgifter eller på andra sätt kan skada eller kränka 

enskilda individer kan studien anses uppfylla detta krav. I den inledande kontakten med 

intervjupersonerna informerades om studiens syfte, vad uppgifterna skulle användas till samt 

vem som ansvarade för studien och vilken institution denne tillhörde. Vidare vid tillfället för 

intervjun informerades intervjupersonen om att de när som helst hade rätt att avbryta sitt 

deltagande och att denne kommer vara helt anonym och avidentifierad i både hantering av data 

samt i den slutliga rapporten. Intervjupersonen fick även information om var den färdiga 

rapporten kommer att publiceras, i det här fallet DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet. Då 

ingen av intervjupersonerna är under 15 år eller intervjufrågorna rör känsliga uppgifter krävdes 

inget samtycke från vårdnadshavare. I och med detta kan samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet anses vara uppfyllt. All insamlad data i denna studie har enbart använts 

i forskningssyfte. Därmed är även nyttjandekravet tillgodosett.   



20 

 

4. Resultat 
 

Här presenteras denna studies resultat. Resultatet redovisas utifrån de teman som intervjuguiden 

utgick från där varje tema representerar en av studiens frågeställningar.  

 

4.1. Lärarnas syn på kommunikationsförmågan i matematik 

 

Det första temat i intervjuerna kopplas till den första frågeställningen i studien. Frågor ställdes 

som bland annat rör lärarnas definition av kommunikationsförmågan i matematik, synen på 

lärande och kommunikation samt vilka kommunikationsformer som prioriteras i klassrummet. 

Med hjälp av dessa utkristalliseras informanternas förhållningssätt till den muntliga 

kommunikationen i matematikämnet. En snabb överblick av de intervjuade lärarnas svar kan 

ses i Tabell 4.1 

 

4.1.1 Lärarnas definition av kommunikationsförmågan i matematik 

 

På frågan vad kommunikation i matematik innebär för läraren svarade samtliga att det 

framförallt var muntlig kommunikation de tänker på i första hand, att kunna sätta ord på sina 

tankar. 

Kommunikationsförmågan är ju framförallt den muntliga…hur jag kan förmedla mina 

kunskaper i matematik. (Cecilia) 

 

 Cecilia, Diana och Erika vidareutvecklade sina definitioner på liknande sätt och hävdade att 

kommunikation är att kunna förmedla sina tankar och kunskaper till andra, samt att kunna förstå 

andra. 

…det är hur jag kan förmedla mina kunskaper i matematik, hur man kan reflektera kring 

olika tillvägagångssätt. Att kunna använda matematiska begrepp och förstå de matematiska 

begreppen. Det är en god kommunikationsförmåga. (Cecilia) 

Beata, Diana och Erika framhåller alla tre vikten av en mottagare i kommunikationen, att 

kommunikation är något som går åt två håll. 

Att kommunicera, det är ju en otroligt viktig del för att få igång ett matematiskt tänk och 

resonemang för att kommunicera, då måste man ju tänka på en mottagare på något sätt, 

alltså en kommunikation borde ju vara åt båda håll. (Beata) 

Dessa tre nämnde även resonemangsförmågan som en förmåga som går tätt ihop med 

kommunikationsförmågan och något som kan vara svårt att skilja åt. 

… det där är ju nånting som är ganska klurigt både kommunikation och resonemang och vad är 

vad? På nåt sätt kanske det inte spelar så stor roll vad som är vad egentligen. *Skratt (Diana) 
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Beata, Cecilia och Erika nämner också begreppsförmågan som går in i 

kommunikationsförmågan, att kunna förklara matematiska begrepp och använda dem i ett 

korrekt sammanhang.  

…att de kan använda matematiska begrepp, att de förstår de matematiska begreppen. Det 

är god kommunikationsförmåga. (Cecilia)  

Tre av lärarna, Agneta, Beata och Cecilia, poängterade att en god kommunikationsförmåga 

handlar inte alltid om att ha rätt eller fel, utan framförallt kunna uttrycka sig.  

Det är ju jätteviktigt, att man har ett klassrum, ett klimat där man bjuder in till att 

kommunicera. Att man vågar kommunicera, för en kommunikation ska ju inte alltid vara 

rätt eller fel, utan kommunikationen ska ju kunna bygga vidare. (Beata) 

 

4.1.2 De olika kommunikationsformernas del i undervisningen 

 

De olika kommunikationsformerna som berörs i kursplanen i matematik är muntlig, skriftlig 

och visuell. Kommentarmaterialet nämner även konkret material som en form av 

kommunikation. På frågan vilken kommunikationsform som prioriterades i undervisningen 

framkom olika svar. Agneta framhöll att alla kommunikationsformer är viktiga men de hon 

arbetade mest med var den skriftliga och muntliga kommunikationen. Hon hade en tydlig 

fördelning mellan de olika kommunikationsformerna och uppskattade att cirka en tredjedel av 

undervisningen i matematik innehöll uppgifter och aktiviteter med muntlig kommunikation. 

Beata nämnde den visuella kommunikationen som viktig, speciellt med elever som har en 

språkstörning. Men sa samtidigt:  

Men jag tycker att den muntliga är ändå det som jag har upplevt har bäst effekter och man 

ser att någonting händer... Man har ju bilder och så, men jag upplever som lärare att min 

muntliga kommunikation är mer värd än den bildliga. (Beata) 

Cecilia använde sig också av visuella medel men upplevde att den kommunikationsformen blir 

plattare. Diana och Erika framhöll båda att de eftersträvade en progression i kommunikationen 

från konkreta till mer abstrakta kommunikationsformer. 

För mig är det väl mer viktigt att börja i det konkreta för att sen utveckla den mot det mer 

representativa och sen abstrakt, det är liksom en stegring, så tänker jag. (Erika)  

Diana lyfte fram visuellt stöd inledningsvis som en form av kommunikation som hjälper 

eleverna skapa inre bilder och hjälper dem förstå. 

Jag tänker att vi vill ju att eleverna ska på nåt vis komma till ett abstrakt tänkande där de 

kan formulera det här utan att rita bilder, utan att behöva. Men under tiden de lär sig så 

tror jag det är bra med det visuella stödet. (Diana) 

 I övrigt uppgav lärarna att det berodde på var eleverna befann sig, vilken kommunikationsform 

som prioriterades.  
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4.1.3 Den muntliga kommunikationens roll för elevernas lärande i matematik  

 

En fråga handlade om vilken roll den muntliga kommunikationen spelar för elevernas lärande 

i matematik. Samtliga lärare framhöll den muntliga kommunikationen och språket som en 

viktig del för elevernas lärande. De lyfte fram olika aspekter på kommunikation och språk där 

lärandet låg i fokus. Kommunikationen är ett sätt att befästa kunskaper, ett sätt att utveckla 

förståelsen och ett sätt att lära av varandra. Erika poängterade också att matematiken är ett språk 

i sig som kommunicerar en verklighet och att ”mattespråket” är ett språk i språket.  

Att få prata matematik, då tycker jag att de liksom utvecklar och sätter ord på kunskaper, 

sätter ord på tankarna och då befäster de kunskapen. Så för mig är kommunikationen ett 

verktyg för eleverna att befästa sin kunskap. Så jag tycker det är superviktigt. (Erika) 

Diana lyfte fram kommunikationens betydelse för ett språkutvecklande arbetssätt. 

Matematik är ju ett språk, det beskriver någonting som en verklighet… Sen har ju 

kommunikationen fått större och större plats i skolan, att vi ska ha ett språkutvecklande 

arbetssätt. Man har upptäckt mer och mer hur språket är viktigt för lärandet och det 

härstammar ju sin tur från Vygotskij. Och där behöver vi språket för att utveckla förståelsen 

så det hänger samman. Hur vi uttrycker oss, hur vi pratar kring matematik. (Diana) 

Cecilia pekade på situationer där gemensamma kommunikativa aktiviteter leder till ökat lärande 

för elever. 

I kommunikationen kan du lära dig av andra… När barn gör sina nationella prov i den 

muntliga delen ihop med andra, då ser vi ju både dem som har en god muntlig 

kommunikationsförmåga och de barn som helt plötsligt lär sig någonting nytt som de inte 

kunde eller, som de inte bara lär sig utan har inte tänkt i de banorna, som i de tillfällena 

visar sig.” (Cecilia) 

Erika pratade även om när elever får formulera sig muntligt kring nytt lärostoff, då förstår de 

saker på ett annat sätt, eller när de hör andra elever förklara. Att den kommunikationen kan vara 

den lilla pusselbiten som saknades för att de ska förstå fullt ut.  

 

4.1.4 Muntlig kommunikationsförmåga som medel eller mål för lärande 

 

Är kommunikationen ett medel eller ett mål för lärandet? Samtliga lärare hävdade att 

kommunikationen är både ett medel och mål. De har kunskapskraven att ta hänsyn till men i 

undervisningen la de dock störst tyngdpunkt på kommunikation som medel för lärande.  

Den är framförallt ett medel, men jag måste förhålla mig till kunskapskraven i Lgr 11 

också. (Agneta) 

Det är både ock måste jag nog säga. Men just alltså när man mäter 

kommunikationsförmågan hos elever så är det ju tydligt att om de inte kan kommunicera 

hur de tänker kan jag inte godkänna dem heller. Så det är ju jätteviktigt att kunna 

kommunicera det man tänker, men också för lärandet för att förstå… Så det är jätteviktigt 

att eleverna får formulera sig för att liksom komma framåt i sitt lärande också. Man måste 

verkligen ge dem möjlighet att göra det så det är både ett medel och ett mål i sig skulle jag 

säga. (Diana) 
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Här visade några lärare på ytterligare ett perspektiv på kommunikationsförmågan; ett verktyg 

till att bedöma andra matematiska förmågor.  

Den muntliga förmågan är ju den man kan se mest i. Den skriftliga, där ser man mest de 

procedurer eller strategier som man använder sig av. Och de är ju inte reflekterande på så 

sätt som det är med det muntliga… Förmågor är ju alltid lättast att se när man 

kommunicerar muntligt med varandra... Vi kan också både studera och höja upp eleverna 

i deras kommunicerande kring matematiken. För det är en ganska bra bild av elevens 

förmåga också, som en bedömningssituation. (Cecilia)  

Här framkom alltså att den muntliga kommunikationen i matematik har tre funktioner eller 

syften i undervisningen. Den är ett medel för lärande, ett mål för lärandet samt ett verktyg för 

att bedöma elevernas kunskaper. Störst vikt lades dock på kommunikationen som ett medel för 

lärandet.  

 

4.1.5 Den muntliga kommunikationens plats i undervisningen 

 

Beata, Cecilia, Diana och Erika upplevde att matematikundervisningen generellt är alltför styrd 

av enskilt arbete i läroboken. De framhöll att matematiken är ett traditionstyngt ämne där tyst 

räkning dominerar undervisningen.  

För matematik är för många pedagoger och även barn att man sitter och jobbar med sin 

mattebok. Och matteböckerna är, där finns det ju inte så mycket kommunikativa 

uppgifter…Den styr undervisningen så otroligt mycket. (Erika) 

Agneta, som är den enda klassläraren av informanterna, berättade att hon lagt upp sin 

undervisning så att cirka en tredjedel av undervisningen innehöll kommunikativa uppgifter. 

Hon upplevde att den utökade timplanen i matematik möjliggjort för en mer varierad 

undervisning med fler inslag av kommunikativa och laborativa uppgifter. Agneta poängterade 

att matematiken måste ses som ett ämne som alla andra, lärare måste planera för en 

undervisning där alla förmågor får utrymme att utvecklas. Beata uppgav att hon framförallt i 

inledningen av lektionerna, vid uppstarten la in kommunikativa moment, när alla elever var 

samlade, när de sedan fortsatte att arbeta i boken var alla elever på olika ställen och det var 

svårare att få in kommunikationen på ett bra sätt. 

När man har sin lektion, så är det ofta att den kommunikativa delen, tycker jag, med mer 

reflektion så är det bäst i början av lektionen. (Beata) 

 Särskilt kritiska mot det traditionella lektionsupplägget var Cecilia och Diana. Cecilia uppfattar 

att den muntliga kommunikationen i matematikundervisningen är eftersatt.  

Den muntliga kommunikationen är eftersatt, vi är ganska dåliga på att skapa tillfällen där 

barn får kommunicera kring matematiska frågeställningar och matematiska problem. Vi 

lägger mycket tid på tyst räkning och vi förväntar oss, vi lärare förväntar oss att det ska 

vara tyst. (Cecilia) 

Cecilia reflekterar över hur språket spelar en viktig roll i undervisning i övriga ämnen, men inte 

i matematik. 

Språket är viktigt i övrig undervisning eller i all undervisning. Hur kan vi märka det i 

matematiken där det är sån tradition där man sitter och skriver? (Diana) 
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De önskade att lärare ägnade mer tid till kommunikativa aktiviteter och hitta fler tillfällen där 

eleverna får kommunicera kring problemlösning och andra matematiska frågeställningar och 

idéer. De vanligaste områden där eleverna gavs möjlighet kommunicera är strategier och 

redovisning av problemlösning samt hur de använder olika strategier vid rutinuppgifter. Lärarna 

uppgav att de arbetade med kommunikativa inslag i undervisningen med sina elever. Men de 

upplevde att i matematikundervisningen generellt förkom få tillfällen för eleverna att 

kommunicera matematik.  

 

Tabell 4.1 Lärarnas syn på kommunikationsförmågan i matematik. 

 

4.2. Metoder för att utveckla muntlig kommunikationsförmåga i matematik 

 

Ett av de teman intervjufrågorna utgick ifrån handlade om vilka metoder eller aktiviteter lärarna 

använder som främjar elevernas muntliga kommunikationsförmåga. Vissa lärare gav konkreta 

svar med detaljerade beskrivningar på hur de arbetar. Andra svarade mer generellt hur de tänker 

när de väljer ut aktiviteter. Värt att notera är att fyra av intervjupersonerna arbetar som 

speciallärare eller specialpedagoger vilket innebär att de inte alltid arbetar med undervisning i 

helklass. Flera av lärarna påpekade framförallt vikten av god planering och se till att skapa 

tillfällen där eleverna får möjlighet att kommunicera matematik. De intervjuade lärarna visade 

på en bred palett av metoder och aktiviteter som kan användas i många olika sammanhang. En 

kort sammanfattning av lärarnas svar ses i Tabell 4.2. 

 

  

 

Intervjuperson  Definition 
kommunikation  
I matematik 

Kommunikationens 
roll för matematiken 

Kommunikationen 
Som medel för lärande 

Kommunikationen 
Som mål för lärande 

Vilken 
kommunikationsform 
prioriteras 

Agneta Kunna uttrycka sig 
matematiskt, 
framförallt muntligt. 

- Framförallt ett medel 
för lärande 

Måste förhålla sig 
till Lgr 11 

Ca 1/3 av lektionstiden 
muntligt kommunikativ 

Beata Mest muntlig, kan 
vara skriftlig 

Viktigt för att senare 
kunna föra 
resonemang och 
begreppsförståelse 
och visa tankar 

Ett medel för att 
kunna nå ett mål 

Nej, den kan alltid 
utvecklas. 

Använder framförallt 
muntlig, Ibland visuella 
medel. Det muntliga styr 
det visuella. 

Cecilia Att kunna förmedla 
sina kunskaper, att 
kunna reflektera kring 
olika 
tillvägagångssätt, 
framförallt muntligt 

- En process för lärande 
och ett mål 

Mål tex nationella 
proven 

Den muntliga, den är 
mer reflekterande och 
visar tydligare elevernas 
förmågor 

Diana Att kunna 
kommunicera sina 
tankar och förstå 
andras. 

Går ihop väldigt 
mycket med 
resonemang, svåra att 
skilja 

Medel för lärandet, 
gör att man kommer 
framåt 

Mål men i praktiken 
läggs inte alltid stor 
vikt vid denna 
förmåga. 

För att komma till en 
abstrakt nivå behövs 
visuella medel 

Erika Kunna uttrycka sig, 
utbyta tankar, sätta 
ord på sina 
kunskaper, använda 
begrepp 

Sätta ord på tankar 
och kunskaper. Ett 
verktyg för att befästa 
kunskap 

För mig är den ett 
medel  

Förvisso ett mål Det beror på var eleven 
befinner sig, ska kunna 
gå från konkret till 
abstrakt. 
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4.2.1 Metoder i helklass 

 

Denna kategori avser metoder och aktiviteter där samtliga elever i klassen deltar som mottagare 

och eller sändare av kommunikation. Samtliga lärare angav genomgångar av nya moment som 

ett tillfälle där muntlig kommunikation användes i undervisningen. Problemlösning var också 

en aktivitet som samtliga lärare hade använt sig av i helklass.  

Det finns en bank med otroligt mycket problemlösningsuppgifter…jag kunde ta en 

uppgift ifrån ett sånt här prov och så när man kom in i klassrummet så fick alla en och 

samma uppgift… och sen har vi tagit det tillsammans. (Beata) 

Agneta och Beata angav att de också lät eleverna redovisa andra typer av uppgifter än 

problemlösning och berätta om tillvägagångssätt som en aktivitet som skedde i helklass. Vidare 

berättade Agneta att hon brukar använda sig av filmklipp eller serier där det finns matematiska 

problem. Klassen får sedan tillsammans diskutera vad de har sett och komma fram till 

gemensamma lösningar. En specifik serie som hon visat elever i olika klasser och som varit 

mycket uppskattad var serien Spegelvänd från UR-skola (Gebauer, 2016). Läraren berättade att 

serien var spännande och eleverna blev väldigt engagerade i de matematiska uppgifter som 

presenterades. Många elever såg serien på sin fritid dels för att den var så spännande, dels för 

att kunna ligga ett steg före sina klasskamrater när de såg avsnitten i skolan. Till serien finns en 

lärarhandledning med förslag på samtalsämnen att ta upp före och efter varje avsnitt samt ger 

förslag på räkneuppgifter. Serien kan även användas ämnesövergripande mot svenska och fysik. 

Några matematiska ämnen och begrepp som berörs är sannolikhetslära, vinklar, tabeller och 

diagram, vikt, volym och algebra. Diana berättade om att hon ofta pratade om strategier med 

sina elever och lät dem dela med sig med resten av klassen hur de tänker. 

Och när vi jobbar med att utveckla det strategitänket, det gör att de blir effektivare när de 

sen ska jobba på egen hand. (Diana)  

Agneta, Beata, Cecilia och Diana uppgav alla att de arbetade med EPA- Ensam, Par, Alla. En 

del av denna metod sker i helklass men har ett eget avsnitt längre fram i detta avsnitt.  

 

4.2.2 Metoder i grupp 

 

Denna kategori avser metoder och aktiviteter där minst tre individer ingår. Det kan vara både 

elever och lärare som deltar. Problemlösning var en aktivitet som också alla lärare använde sig 

av i grupparbeten. Även här uppmuntras till matematiska samtal med att lösa och diskutera 

olika lösningar. Agneta använde sig ofta av grupparbeten i matematiken. Uppgifter hon beskrev 

var arbeta i läroboken tillsammans i grupp, skapa matematiska problem åt varandra och 

traditionella grupparbeten där eleverna fick en uppgift att genomföra tillsammans och sedan 

redovisa för klassen. Beata berättade att hon ibland använde sig av Concept cartoons. Det är en 

aktivitet där eleverna får en bild med olika matematiska påståenden som de ska samtala om 

tillsammans. Cecilia framhåller uppgifter som liknar den muntliga delen i de nationella proven: 

Nationella proven är ju suveräna på det sättet. Vi skulle använda det upplägget mycket 

oftare där man tillsammans får ett problem med frågeställningar och funderingar där de 

ställs mot varandra, alltså de får alternativ så ska de kommunicera kring vilket alternativ är 

det som stämmer överens med uppgiftens karaktär. Dom tycker jag är ett sånt tillfälle där 

barnen förstår hur viktigt det är att kommunicera. (Cecilia)  
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Diana berättade om tanketavlor som hon låter eleverna arbeta med i grupper. Här används ett 

papper som viks så att det bildas fyra fält. I de fyra fälten ska eleverna redovisa en uppgift eller 

ett problem med fyra olika representationsformer. Dessa är ord, symboler, visuellt till exempel 

streck eller prickar. Det sista fältet representeras med bilder av vad uppgiften handlar om. För 

äldre elever kan dessa bilder bytas ut mot en formel eller tabell. Diana uppgav också att de på 

den skola hon arbetade på använde sig av lärgrupper där eleverna periodvis kunde arbeta utifrån 

teman till exempel geometri. Lärgrupperna bestod av tre till fem elever där även en pedagog 

ingick. Eleverna bearbetade temat med olika gemensamma aktiviteter, ofta med 

kommunikativa inslag. Här blev eleverna lärrersurser för varandra. Kommunikationen mellan 

eleverna var en viktig nyckel till att målen för dessa gruppaktiviteter nåddes. Erika uppgav att 

all form av laborativa uppgifter där eleverna arbetade i grupp utvecklade deras muntliga 

kommunikativa förmåga. 

Jamen egentligen allt laborativt arbete och liksom tillfällen för eleverna att samtala med 

en vuxen och framförallt varandra utvecklar kommunikationsförmågan. (Erika)  

 

4.2.3 Metoder i par 

 

Agneta var den lärare som använde sig av aktiviteter där eleverna parvis arbetade med 

matematik. En aktivitet var att eleverna rättade varandras läxor. När läxorna lämnades in 

delades eleverna in i par och fick till uppgift att rätta varandras läxor. Efter rättningen gick de 

tillsammans igenom läxorna och förklarade för varandra hur de hade tänkt. Läraren lät även 

eleverna arbeta i par med uppgifter i läroboken och inför diagnoser och prov fick eleverna träna 

tillsammans i par och samtala om uppgifterna, hur de kan lösas och värdera olika strategier. En 

annan uppskattad aktivitet läraren använde sig av här är hämtad från kooperativt lärande. Denna 

aktivitet kallas kloka pennan där eleverna tilldelas varsin roll. Den ena eleven är tänkare och 

den andra eleven är kloka pennan. Tänkaren löser den uppgift de tilldelas, om det behövs får 

kloka pennan ge stöd och uppmuntran. Sedan förklarar tänkaren hur uträkningen gjorts och 

kloka pennan får skriva ned lösningen. Här får eleverna både träna på att uttrycka sig muntligt 

och skriftligt.  

 

4.2.4 EPA – Ensam – Par – Alla  

 

Ett mycket vanligt sätt som fyra av lärarna uppgav att de använde sig av var EPA. EPA står för 

Ensam – Par – Alla. En vanlig arbetsgång som Agneta, Beata och Cecilia hade var att alla elever 

tilldelas en problemlösningsuppgift. Först får de fundera enskilt över hur problemet kan lösas. 

Sedan får de i par diskutera och jämföra hur de har tänkt. Slutligen lyfts olika lösningar upp i 

helklass och diskuteras. Detta arbetssätt tyckte lärarna var mycket användbart och eleverna fick 

chans att träna på alla matematiska förmågor samtidigt. 

När jag jobbar med de här eleverna ger jag dem ett matematiskt problem och så ska de 

lösa det först själv, sen får de diskutera med en kompis, sen diskuterar vi alla tillsammans 

och så presenterar vi vilka förslag på hur det ska kunna lösas och vi problematiserar och 

de jämför. ”Men hur kom du fram till det?” ”Jag kom fram till det här.” Det blir en levande 

diskussion. (Cecilia) 
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4.2.5 Digitala hjälpmedel 

 

Två av lärarna uppgav att de använde digitala hjälpmedel när de arbetade med elevernas 

kommunikationsförmåga. Beata berättade om ett projekt där hon arbetat med Minecraft som är 

ett dataspel där spelaren kan bygga upp sin värld utifrån kubformade material som till exempel 

trä och sten. Varje kub ska föreställa en kubikmeter.   

De här eleverna som redan stängt dörren till matte, och tycker att jag kan ingenting, jag vill 

inte. Då gjorde vi ett test, att vi körde Minecraft, jag kunde matte och de kunde spelet. Och 

så fick de uppgifter, och då hände ju nånting, vi såg det här under en lång tid. Vi höll ju på 

nästan ett år. Och man ser att elever som tidigare inte har kommunicerat, börjar 

kommunicera matematik för de har ett verktyg som de kan. (Beata)   

Agneta framhöll att dagens läroböcker ofta har en digital upplaga med interaktiva aktiviteter. I 

dessa program finns spel och uppgifter där eleverna uppmuntras till matematiska samtal med 

varandra. Dessa inslag upplevde hon var uppskattade av eleverna. Agneta uppgav också att hon 

ofta använde sig av surfplattornas inspelningsfunktion i undervisningen. Eleverna fick en 

uppgift att samtala kring eller ett matematiskt problem att lösa. Deras samtal spelades in med 

hjälp av surfplattan. Läraren upplevde att när eleverna blev inspelade tog de uppgiften på större 

allvar och använde sig i större utsträckning av ett korrekt matematiskt språk än när läraren stod 

bredvid för att lyssna på vad som sades. Hon fann flera fördelar med det här arbetssättet: 

eleverna använde sig av ett matematiskt språk, läraren fick underlag för bedömning och 

metoden frigav mer tid till läraren att stötta de elever som var i behov av det.  

 

 

4.2.6 Hinder i undervisningen för att utveckla muntlig kommunikationsförmåga 

 

Under intervjuerna framkom olika hinder i undervisningen för som försvårar elevernas 

möjligheter att utveckla sin muntliga kommunikationsförmåga i matematik. Diana uppmanade 

dock till att se möjligheterna istället för hindren. 

Visst finns det hinder, men jag tänker att det finns många möjligheter. (Diana) 

 Agneta upplevde framförallt att det kunde vara svårt att hitta uppgifter som passar alla när man 

har en spretig klass och att det fanns elever som inte tog muntliga uppgifter på lika stort allvar 

som skriftliga. Beata uppgav brist på resurser som ett hinder för att bedriva en undervisning 

som utvecklar alla elever.  

Det är ju faktiskt det här med stressen i klassrummet. Att du är ensam pedagog och ofta är 

kanske gruppen inte så att alla bara sätter sig ner och ser glada ut och väntar på vad som 

ska hända. Utan i ett klassrum så händer det så otroligt mycket. Så ibland skulle det vara 

bättre om man kanske var två i ett klassrum och kanske dela in dem i grupper. För en klass 

på 25 elever och där du ska försöka hitta nånting bra där eleverna ska sitta i grupper det är 

jätte-jätte svårt… Vi har ju också en så gammal skola så vi har inga grupprum, jag brukar 

säga att vi har ju handikapptoan. Det är många parametrar… Sen har vi att folk är sjuka 

och vi får ingen vikarie och det innebär att man vickar för varandra och då faller 

planeringarna. (Beata)  
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Vidare lyfte Beata frågan om inkludering och resurser: 

Och det är fler och fler elever som ska in i skolan oavsett om man har förmågan så ska alla, 

och det är ju jättebra, alla ska vara delaktiga. Men vi måste ha resurser för att alla ska kunna 

bli delaktiga så att alla ska kunna bli sitt bästa jag. (Beata) 

Ett hinder i att utveckla kommunikationsförmågan i matematik som Cecilia angav är 

problematiken i att elever känner sig bedömda i kommunikationen.  

Det är ju om vi börjar bedöma kommunikationen, alltså att vi bedömer om det är korrekt 

eller inte korrekt istället för att ställa problematiserande frågor sa att de själva kan kanske 

reflektera kring sin egen kunskap. Det tror jag är det svåra, att många barn känner sig 

bedömda vid varje tillfälle när det kommuniceras matematik. (Cecilia) 

Cecilia, Diana och Erika betonade även vikten av ett tillåtande klassrumsklimat där eleverna 

känner sig trygga med dela med sig av sina tankar. Erika återkom till matematikämnets tradition 

som ett hinder för att utveckla kommunikationsförmågan: 

Ja men det är väl hur det ofta kan se ut i skolan, om man undervisar helklass, att hitta 

formerna för det där. Man kan som pedagog många gånger uppleva att det blir ganska 

stökigt och oroligt i klassrummet. Barnen är inte heller vana vid det. För matematik är för 

många pedagoger att man sitter och jobbar med sin mattebok. Och matteböckerna är, där 

finns det ju inte så mycket kommunikativa uppgifter. Så det största hindret att utveckla sin 

kommunikation kan jag tycka är matteboken. Den styr undervisningen så otroligt mycket 

och där finns det inte… och jag tror att många lärare inte är vana att jobba med det här. 

(Erika) 

Elevers svårigheter i matematik var också en faktor som kan hindra elevernas 

kommunikationsförmåga i matematik. Beata lyfte fram elevers diagnoser som exempelvis 

språkstörning som ett hinder för elever. Diana menade att blyga elever kan ha svårigheter att 

våga uttrycka sig, men att läraren måste se till att det finns ett tillåtande klassrumsklimat. Även 

Erika gav exempel på hur elever i matematiksvårigheter kan hindras i sin muntliga 

kommunikation men hade samtidigt lösningar: 

Och speciellt när de kommer upp i årskurserna, så har man haft jobbigt med matematik så 

då är man inte alltid så villig att våga prata heller. Det sitter ju väldigt mycket i 

självförtroendet då, men ofta så tycker jag att man hittar vägar, att luras. *skratt (Erika) 

 

4.2.7 Inspirationskällor till metoder och aktiviteter.  

 

Till att hitta inspiration till metoder och aktiviteter som utvecklar elevernas 

kommunikationsförmåga uppgav Agneta, Diana och Erika att de sökte ofta på nätet. De kunde 

hitta inspiration i Facebookgrupper och på bloggar. Diana och Erika angav böcker som en källa 

till inspiration. Diana framhävde även kollegorna som den viktigaste inspirationskällan: 

När vi sitter och funderar kring det här tillsammans, alla och planerar, lärare, spec och 

resurs, då kan man ju komma på jättebra grejer. Det är ju det bästa biblioteket på nåt vis, 

att gå till varandras erfarenheter. (Diana) 

Cecilia lyfte även lärarhandledningar som en viktig källa att hämta aktiviteter från. Agneta, 

Diana och Erika tyckte att de kunde använda sig av lärobokens uppgifter och modifiera dem 

lite, så kunde de ofta att få dem till att bli av en mer kommunikativ karaktär. 
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4.3. Läroboken och matematikundervisningen 

 

I denna text avses lärobok den arbetsbok som eleverna arbetar med och med läromedel avses 

allt arbetsmaterial inom en serie. Det kan vara lärobok, lärarhandledning och digitalt material. 

En fråga ställdes till informanterna om läroboken kan användas för att utveckla elevernas 

muntliga kommunikationsförmåga.  

 

4.3.1 Läromedel som hjälpmedel att utveckla muntlig kommunikationsförmåga 

 

Agneta uppgav att det läromedel som de använde just nu innehöll mycket uppgifter av 

kommunikativ karaktär där eleverna fick interagera med varandra. Agneta brukade även ibland 

låta eleverna arbeta i par eller mindre grupper för att lösa rutinuppgifter i läroboken. Hon 

poängterade dock: 

Vi måste komma ihåg att matte är ett ämne som alla andra, det är inte bara knutet till en 

bok. (Agneta) 

 Beata tryckte på att det digitala läromedlet som hör till läroboksserien innehöll uppgifter av 

kommunikativ karaktär. Dessutom med hjälp av lärarhandledningen upplevde hon att lärare 

generellt hade börjat kommunicera matematik på ett annat sätt i sin undervisning. I 

lärarhandledningen får de färdiga frågeställningar och upplägg kring de mål som eleverna ska 

uppnå, vilket hon tyckte var bra. Om själva läroboken sa Beata så här: 

Jag vet inte, alltså inte så där konkret att den har förändrats så jättemycket om du backar 

tio år. Det klart att de utgår från kunskapskraven och de försöker ju hitta olika typer av 

uppgifter där man ska kommunicera och resonera. Men problemet i ett klassrum det är ju 

att eleverna inte är på samma ställe. (Beata) 

Cecilia tyckte sig absolut kunna använda sig av läromedlen för att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga, särskilt när de används tillsammans med lärarhandledningen. 

Samtidigt problematiserade hon användningen av läroboken. 

Lärarhandledningar älskar jag! För de har ett annat tänk än vad kanske den enskilda läraren 

har kring matematikundervisning. Det tycker jag. De höjer ju upp, de vill att det ska 

diskuteras och problematiseras och så. Men ändå finns traditionen där att det är matteboken 

som är matematiken, det är matematikkursen. (Cecilia) 

Diana ansåg också att läroboken kan användas för att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga, om än lite modifiering kan behövas. 

Det finns ju jättemycket bra i böckerna bara man inte följer dem slaviskt så. Och sen är det 

ju mycket det som kommer, liksom det är ju anpassat efter nyare forskning och det här med 

förmågorna kommer ju upp i många matematikböcker också. Så att jag tänker absolut kan 

man använda det. Men man ska våga ta bort uppgifter också som man inte tycker att de ger 

så mycket. Våga ägna tid åt det man tycker är viktigt och våga tänka jag kan göra det. Jag 

kan ta det beslutet så man inte tror att matteboken vet bättre än jag själv. (Diana) 

Även Erika tyckte sig kunna utgå från läroboken men göra om uppgifter eller ändra på 

arbetsformer för att ge dem en mer kommunikativ karaktär. Fast hon erkände att ofta blir det 
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att man bara jobbar på i boken utan att reflektera om det skulle gå att göra på ett annat sätt. 

Sammanfattningsvis upplevde lärarna att läroboken kunde vara ett hjälpmedel till att utveckla 

elevernas kommunikationsförmåga om de kombinerades med lärarhandledningens anvisningar 

eller modifierades till att bli mer kommunikativa. Samtliga lärare uppfattade att innehållet i 

läromedlen motsvarade kursplanen i matematik.  

 

 

Tabell 4.2 Metoder och aktiviteter som främjar kommunikationsförmågan. 

 

4.4. Bedömning av muntlig kommunikationsförmåga 

 

Ett tema i intervjuerna berörde bedömningen av den muntliga kommunikationsförmågan. Här 

frågades efter hur stor roll den kommunikativa förmågan spelar i bedömningen av elevernas 

matematikkunskaper. Det frågades även efter vilka metoder och på vilka sätt lärarna bedömde 

elevernas muntliga kommunikationsförmåga. En kort sammanfattning av lärarnas svar ses i 

Tabell 4.4. 

 

4.4.1 Kommunikationsförmågans del i bedömningen i matematik 

 

När det gäller kommunikationsförmågans del i bedömningen rådde en oenighet mellan lärarna. 

Agneta menade att det är svårt att bedöma enbart kommunikationsförmågan, den går in i de 

andra förmågorna och är svår att bedöma självständigt. Beata å sin sida upplevde att barn ofta 

är duktiga på den muntliga förmågan men hade svårare med den skriftliga kommunikationen. 

Värt att notera är att hon i detta sammanhang avsåg de nationella proven för årskurs 3. Skolan 

Beata arbetar i är en F-5 skola. Där genomför de inga nationella prov med årskurs 6. Vidare 

berättade Beata att bedömningen oftast sker skriftligt. 

Intervjuperson Aktiviteter 
helklass 

Gruppvis Par Läroboken som 
verktyg 

Hinder 

Agneta Genomgångar 
och 
redovisningar. 
Film 
”Spegelvänd” 
EPA 

Göra uppgifter 
i boken, 
grupparbeten 
problemlösning 

Rätta läxan 
Träna inför 
diagnos 
och prov, 
kloka 
pennan 

Arbeta i par, uppgifter 
som är 
kommunikativa 

Spretig klass 
Tar inte muntliga 
uppgifter på allvar. 
Svårt att hitta 
uppgifter som passar 
alla. 

Beata Genomgångar 
EPA 

Förklara 
begrepp 

- Läromedlen digitala 
uppgifter 

Funktionsvariationer 
För få vuxna i 
klassrummet,  
Brist på grupprum 

Cecilia EPA Uppgifter som 
liknar NP 

- Lärarhandledningen Barnen upplever att 
deras kommunikation 
bedöms som rätt eller 
fel svar. 

Diana EPA Lärgrupper 
med tema 

- Ja men våga 
prioritera uppgifter 

Blyga elever, icke 
tillåtande klimat 

Erika - Laborativa 
uppgifter. 
Tallinjer 

- Ja, om man 
modifierar 
uppgifterna 

Största hindret är 
matteboken. Lärare 
och elever vana att 
bara anv. boken. Hitta 
former, stökigt i 
klassrummet 
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Men sen i klassrummet så tycker jag att den kommunikativa delen… Jag skulle ju helst 

vilja säga att den skulle vara typ 50% men så ser det ju inte ut för lektionerna blir inte så. 

Alltså att lektionerna går inte att hålla så att jag kan ha 50% kommunikation och 50%... Då 

blir det ju ofta böckerna som styr och ett prov, hur ser de ut? Proven är ju ofta skriftliga… 

Men som sagt den muntliga är viktigare ibland för att man ska kunna se var, och kunna 

ställa frågan ”Men hur tänker du så?” Att kunna ställa nästa fråga… För det gör man ju 

sällan i ett prov, då står det sällan: Hur tänkte du då? *Skratt (Beata) 

Cecilia uppgav att hon trodde att den muntliga kommunikationen spelar en liten roll i 

bedömningen av elevernas matematikkunskaper. Även Diana upplevde att lärare sätter mindre 

värde på den muntliga bedömningen. 

Jag tror ändå att det är en väldigt liten del, det jag ser eftersom jag rör mig i alla klasser så 

ser jag, det är ju sällan jag ser grupper som sitter och kommunicerar och lärarna är delaktiga 

i den kommunikationen. Utan det visar handuppräckning typ läraren ställer en fråga och 

sen får de räcka upp handen om de vill berätta eller svara eller förtydliga. Och då blir det 

ju inte levande kommunikation. (Cecilia) 

Men jag vet inte i praktiken eller hur mycket värde lärare sätter på det. Alltså förstår du? 

Jag tror kanske ändå att de andra proven väger lite tyngre… Att man kanske om någon 

ligger på gränsen där i kommunikationen så kanske man släpper igenom det, man tycker 

inte det är ett lika stort problem. Så i praktiken tror jag inte det har samma värde som det 

skriftliga. (Diana) 

Erika, å sin sida, som just för första gången genomfört nationella prov med årskurs 6, medgav 

att de tagit lite för lättvindigt på kommunikationsförmågan och upptäckt att kraven var högre 

än vad de tidigare tänkt. Noterbart i detta fall är att detta år var första året med sexor på skolan, 

tidigare var skolan en F-5 skola.  

Nu var det första gången vi gjorde nationella proven för årskurs sex, det är första gången 

vi har kvar sexorna här och jag var med och genomförde de proven. Så vi satt två pedagoger 

och vi har haft en hel del diskussioner kring de här också. Jag tror väl, jomen det vägs 

absolut in och det var nog kanske fler som hade svårare för det här än vad de trodde. Men 

kanske, jag tror att man kanske lite lättvindigt har, tänker att den här eleven, 

kommunikationsförmågan, ja check på den. Men när man verkligen testar och ser så kanske 

kraven är högre än vad man tycker själv, så ja. Det är verkligen värdefullt för oss att göra 

det där och man får verkligen en uppfattning vad är kommunikationsförmåga. (Erika) 

 

4.4.2 Metoder för att bedöma kommunikationsförmågan 

 

På frågan hur lärarna bedömer elevernas muntliga kommunikationsförmåga och vilka metoder 

de använder framkom en några olika möjligheter. Agneta uppgav att hon brukar använda sig av 

inspelningsfunktionen på en Ipad och låter elever parvis samtala om eller lösa matematiska 

uppgifter. Sedan kan hon i lugn och ro lyssna igenom samtalet. Hon upplever att eleverna då 

tar uppgiften på större allvar och i större utsträckning använder sig av korrekta begrepp när de 

vet att de blir inspelade. Vidare brukade hon gå runt och lyssna när eleverna arbetade med 

kommunikativa uppgifter samt ta del av elevernas redovisningar. Beata berättade att hon 

förutom de nationella proven, brukade ha uppgifter där eleverna har spelkort med matematiska 

begrepp som de ska förklara för varandra. Då brukade hon lyssna till dem och på så sätt bedöma 

deras kommunikationsförmåga och begreppsförmåga. 
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Då försöker jag gå runt och man har små grupper. Att de får sitta och prata. Det är ju ett 

sätt att bedöma. (Beata) 

Vid kommunikativa aktiviteter i helklass brukade hon använda sig av glasspinnar och lotta vem 

som får ordet för att alla elever ska få möjlighet att prata och inte bara de som räcker upp 

handen. Detta är ett sätt att fördela talutrymmet mellan eleverna. Läraren har en burk med 

glasspinnar, en för varje elev i klassen, och drar slumpvis en pinne och det namn som står på 

glasspinnen får ordet. Cecilia berättade att hon tyckte att den muntliga delen av nationella 

proven var en idealisk form att bedöma kommunikationsförmågan på. Hon efterlyste fler sådana 

uppgifter, och använde sig gärna av gamla prov. Vidare tyckte hon att lärarhandledningarna 

ofta gav bra uppslag till bedömningssituationer.  

…om jag ska säga något riktigt konkret, då är det att använda nationella prov och att 

använda lärarhandledningen där det finns många olika situationer där de lyfter den 

muntliga kommunikationen. (Cecilia) 

Diana lyfte fram bedömningen ur ett annat perspektiv, hon påpekade nyttan av att använda sig 

av matriser och modeller för att i förväg veta vad man som lärare ska titta på. Hon använde sig 

gärna av de tanketavlor som hon berättade om, vid bedömning av kommunikationsförmågan.  

Jag tror att man måste ha lite matriser och modeller så att det blir verkligen att man tar 

fram att vi ska titta på det här… Men man måste ta ut innan vad det är som, och det finns 

ju stöd tänker jag, på skolverket har ju stöd för vad vi ska titta på. Det måste man ju kunna 

göra i det dagliga arbetet men sen det jag nämnde också det här med tanketavlan. Den 

kan man faktiskt mäta kommunikationsförmågan med. (Diana) 

Slutligen berättade Erika att de bara använt sig av nationella prov för att bedöma elevernas 

kommunikationsförmåga summativt. I övrigt använde de sig av traditionella diagnoser och 

prov, vilka vanligtvis är skriftliga.  

Lärarnas svar visar på metoder för både formativ och summativ bedömning. Den formativa 

bedömningen framstod som vanligare och till summativ bedömning var det framförallt den 

muntliga delen av de nationella proven som nyttjades.  

 

Intervjuperson Kommunikationens roll i bedömningen Hur kommunikationsförmågan bedöms 

Agneta Den går in i alla andra förmågor. Muntliga redovisningar, lyssnar på lektionerna, 

spelar in samtal. 

Beata Spelar stor roll i formativ bedömning, mindre i 

summativ. 

Nationella prov, lyssna på eleverna. 

Cecilia Har en mindre del.  

Diana Inte så stor, men elevernas kommunikation visar 

vad de kan. Formativ 

Med hjälp av matriser och bedömningsstöd 

Erika Blivit tydligare vilken roll den har efter nationella 
proven. 

Nationella prov 

Tabell 4.3 Bedömning av kommunikationsförmågan. 
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5. Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras först studiens resultat med utgångspunkt i de teorier och den forskning 

som presenteras i avsnittet Bakgrund och tidigare forskning. Sedan diskuteras studiens 

metodval och genomförande och vilka konsekvenser dessa kan ha för studiens resultat och 

trovärdighet. Vidare redogörs för vilka implikationer denna studie har för en lärares profession 

och det framförs förslag på vidare forskning kring kommunikationsförmågan i matematik. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

 

Denna studie utgår från två teoretiska synvinklar. Den ena är det sociokulturella perspektivet 

där språket och kommunikationen är en central del för lärandet och utvecklingen av elevens 

kunskaper (Vygotskij, 1978). Den andra delen är kommunikationsförmågan som är en förmåga 

som tillsammans med andra som bildar ett matematiskt kunnande (Kilpatrick et al., 2001; Niss 

& Jensen, 2002). Denna kommunikationsförmåga ska utvecklas och bedömas enligt kursplanen 

i Lgr 11 (Skolverket, 2018). Således kan kommunikationen i matematik sägas vara både ett 

medel och ett mål för lärandet och undervisningen i den svenska skolan. Under denna studie 

har ytterligare en syn på kommunikationen i matematik utkristalliserats.  Elevernas 

kommunikationsförmåga är inte enbart till gagn för deras eget lärande eller ett mål i sig själv 

att uppnå. Med hjälp av elevernas kommunikationsförmåga kan lärare bedöma elevernas andra 

förmågor i matematiken. Detta kanske inte är så förvånande då kommunikation är ett 

användbart verktyg vid bedömning av elevernas kunskaper i många andra ämnen. Men 

matematik är ett ämne där traditioner väger tungt och bedömningen sker vanligtvis skriftligt 

med hjälp av diagnoser och prov.  

 

5.1.1 Lärares syn på kommunikationsförmågan 

 

De intervjuade lärarnas syn på kommunikationsförmågan stämmer väl överens med 

definitionen av kommunikationsförmågan. Den innebär att kunna förmedla sina egna samt 

förstå andras matematiska tankar och idéer (Kilpatrick et al., 2001; Niss & Jensen, 2002; 

Häggblom, 2013). Några av lärarna kopplade ihop kommunikationsförmågan med 

resonemangsförmågan och begreppsförmågan vilket också stämmer överens med litteraturen. 

Dels genom Kilpatrick et al. (2001) som kopplar samman kommunikation och resonemang i 

samma förmåga, dels Skolverkets kommentarmaterial (2017) som anger både 

kommunikationsförmågan och resonemangsförmågan som kommunikativa förmågor. 

Anmärkningsvärt är att samtliga lärare i första hand tänkte på den muntliga kommunikationen 

när de ombads beskriva sin syn på kommunikationsförmågan. Skolverket (2017) lyfter även 

fram skriftliga, visuella och till viss del även konkreta kommunikationsformer som en del av 

kommunikationsförmågan. Här ingår även att kunna växla mellan de olika 

kommunikationsformerna, vilket bara en lärare lyfter fram med sina tanketavlor. När 

tanketavlorna används ska fyra olika kommunikationsformer användas för att synliggöra 

matematiken.  



34 

 

Något som tydligt framkom var att lärarnas syn på den muntliga kommunikationen framför allt 

är ett medel för lärande. Visserligen uppgav de att de måste förhålla sig till läroplanen, men att 

kommunikationen och språket är en viktig del för lärandet. Argument om att eleverna via 

språket befäster sina kunskaper, språkutvecklande arbetssätt och lärandet i gemenskap med 

andra fördes fram. Detta kan kopplas till den sociokulturella lärteorin som konstaterar att barn 

lär i gemenskap med andra och där språket spelar en viktig roll som verktyg för lärande. När 

barnen kommunicerar med varandra eller med läraren utgör de en lärresurs för varandra. 

Språket blir ett verktyg, en medierande resurs, med vilken kunskapen synliggörs och förmedlas 

mellan eleverna (Vygotskij, 1978). Barnen befäster sina kunskaper med hjälp av språket. När 

de plockat upp ord och begrepp och själva använder dem i kommunikationen med sig själv och 

andra har de tagit till sig av lärostoffet (ibid). 

Tre av lärarna lyfte fram ytterligare ett perspektiv på den muntliga kommunikationen i 

matematiken. Förutom att kommunikationen är ett medel i att utveckla elevernas 

matematikkunskaper, och ett mål som ska bedömas i enlighet med Lgr11 (Skolverket, 2018) så 

kan elevernas kommunikationsförmåga användas som verktyg för att bedöma andra 

matematiska förmågor. Detta stämmer med vad Boistrup Björklund et al. (2014) kom fram till 

i sin studie som visade att de övriga förmågorna bedömdes med hjälp av 

kommunikationsförmågan.   I andra ämnen är det vanligt att elevers förmågor bedöms utifrån 

vad de kan kommunicera både muntligt och skriftligt. Matematikämnet är dock traditionstyngt 

och den vanligaste bedömningsformen är den skriftliga enligt lärarna som deltog i studien.  

I relationen mellan matematik och språk kunde både Pimms (1987) och Duvals (2000; 2006) 

perspektiv skönjas. Dianas tankar om en progression i att gå från det konkreta till det abstrakta 

i den matematiska kommunikationen är i enlighet med Duval (2000; 2006). Matematiken görs 

tillgänglig via de olika kommunikationsformerna och med fler kommunikationsformer bildas 

en djupare förståelse för matematiken. Erika lyfte fram ”mattespråket” som ett språk i språket, 

och vikten av att göra elever uppmärksamma på att ord som betyder en sak på svenska kan ha 

en annan betydelse i matematiken. Detta stämmer in på Pimms (1987) beskrivning av att 

matematiken är ett språk där matematiska ord och begrepp är som metaforer.  

 

5.1.2 Metoder som främjar utvecklingen av kommunikationsförmågan 

 

Ett av syftena med denna studie är att bidra med kunskaper om vilka metoder lärare använder 

för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga i matematik. Kommunikationsförmågan är 

inte en självständig förmåga utan samspelar med de andra matematiska förmågorna (Kilpatrick 

et al., 2001; Niss & Jensen, 2002). Kommunikationen är också ett verktyg för lärandet där språk 

och kommunikation förmedlar kunskap. Denna kommunikation sker både mellan individer men 

också i individens egna tankar, så kallat intra-mentalt (Vygotskij, 1934/2001). De metoder och 

aktiviteter lärarna beskriver att de använder sig av i sin undervisning där 

kommunikationsförmågan är en central del, har ofta ett syfte att utveckla andra matematiska 

förmågor. En vanlig metod de lärare som undervisade i helklass använde var genomgångar där 

eleverna fick dela med sig av sina tillvägagångssätt vid beräkning av rutinuppgifter eller 

problemlösningsuppgifter. Här menade lärarna att elevernas matematiska 

kommunikationsförmåga utvecklades. Både förmågan att själv kunna uttrycka sig men också 

att förstå andras matematiska tankegångar. I denna situation lär också eleverna av varandra 
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genom att ta del av varandras sätt att lösa uppgifter och vilka strategier de använder. Den här 

typen av kommunikation i klassrummet är vad Brendefur och Frykholm (2000) kallar 

contributive communication. Om de gemensamma samtalen går djupare och elevernas 

redogörelser används som underlag för vidare diskussioner, kallas detta reflective 

communication. Agneta var den lärare som använde sig av denna typ av diskussion i 

klassrummet. Exempelvis genom de filmklipp och serier hon använde som utgångspunkt för 

matematiska diskussioner. Diana upplevde att eleverna blev effektivare på att arbeta enskilt 

efter haft gemensamma samtal om strategier. Detta visar på en sociokulturell syn på både 

undervisningen och kommunikationsförmågan. Eleverna lär av varandra genom språket och 

kommunikationen (Vygotskij, 1978). Vidare blir kommunikationen en del som utvecklas i 

enlighet med kursplanen i matematik där kommunikationsförmågan framhålls som en förmåga 

som ska utvecklas i matematikundervisningen (Skolverket, 2018). Vanliga metoder som 

förekom gruppvis och parvis var grupparbeten, gruppdiskussioner som efterliknar den muntliga 

delen i nationella proven och lärgrupper. Även här är kommunikationen en del av en helhet. 

Kommunikationsförmågan är dels en förmåga som tillsammans med de andra matematiska 

förmågorna bildar ett matematiskt kunnande (Kilpatrick et al., 2001; Niss & Jensen, 2002). 

Syftet med dessa arbetssätt kan exempelvis vara att utveckla elevers förståelse för begrepp, 

taluppfattning eller problemlösningsstrategier. Samtidigt tränar eleverna sin 

kommunikationsförmåga när de diskuterar dessa områden. Den sociokulturella teorin 

genomsyrar undervisningen där eleverna genom sin kommunikation lär av varandra. I dessa 

situationer kan eleverna lyssna, härma och ta efter varandra och överföra erfarenheter och 

kunskaper mellan varandra. Detta sker då främst genom kommunikationen som då är ett 

redskap för lärandet (Vygotskij, 1978).  

Användning av läromedel såsom läroböcker, lärarhandledningar och digitala medel är vanliga 

inslag i undervisningen enligt de intervjuade lärarna. Flera av lärarna upplevde att 

matematikundervisningen är styrd av gamla traditioner. De hade stött på både lärare och elever 

som förväntade sig att matematikundervisning framförallt innebär enskilt arbete i läroboken. 

Vidare uttryckte de en oro över att den här typen av undervisning fortfarande dominerar i många 

klassrum. Detta styrks av tidigare forskning som beskriver matematikundervisningen som 

läromedelsstyrd (Skolinspektionen, 2009; Skolverket, 2008; Johansson, 2006; Bergqvist, et. al., 

2010). Några av lärarna framhöll dock att lärarhandledningen erbjuder många möjligheter till 

en mer varierad undervisning, där kommunikativa aktiviteter ingår. Även de digitala resurser 

som hör till läromedlen kunde ge tillfällen till matematiska diskussioner. Några lärare tyckte 

sig kunna använda sig av läroboken för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga genom 

att modifiera uppgifterna. Agneta brukade även låta eleverna arbeta parvis eller i mindre 

grupper med uppgifter i läroboken. När de gjorde det kunde de föra diskussioner kring 

matematiken och agera lärresurser till varandra. Detta blir då också en form av sociokulturellt 

lärande där eleverna lär och utvecklas i gemenskap med andra (Vygotskij, 1978). 

Anmärkningsvärt är att alla lärare som intervjuades hade uppfattningen att innehållet i 

läromedlen motsvarar kursplanen i matematik i Lgr 11 (Skolverket, 2018). Så är inte fallet. Som 

Johansson (2006) poängterar i sin avhandling finns ingen kontroll av de läromedel som säljs i 

Sverige. Det finns inte heller några krav på att läromedel ska motsvara kursplanerna. Det är 

varje undervisande lärares ansvar att se till att kursplanen följs. Likaså är det lärarens ansvar att 

bedöma läromedlets innehåll och lämplighet i förhållande till kursplanen. En av lärarna 

framhöll just detta; att en lärare måste lita till sin egen förmåga att planera sin undervisning och 

våga prioritera bland uppgifterna i läroböckerna.  
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Utifrån analysen av de metoder lärarna angett att de använder sig av kan alla fem identifieras 

som multimodala lärare. Två av lärarna utmärkte sig extra och lät eleverna möta och använda 

sig av olika uttrycksformer i matematikundervisningen. De matematiska samtalen i 

klassrummet kunde utgå från rutinuppgifter i läroboken, verkliga händelser och från filmer. 

Den multimodala läraren är en av tre lärartyper Happstadius (2014) beskriver. Denna lärartyp 

kännetecknas av att bedriva en varierad undervisning med laborativa och estetiska inslag. En 

multimodal lärare finner att elever utvecklas mest vid denna typ av undervisning. De 

intervjuade lärarna befarar dock att den traditionella lärartypen som utgår från läroboken i sin 

undervisning fortfarande är vanlig i svenska klassrum.  

De intervjuade lärarna ombads berätta om de hinder som finns för att utveckla alla elevers 

kommunikationsförmåga. Svaren kan delas in i fyra kategorier. Den första kategorin berör brist 

på resurser av olika slag. Lärarna uppgav bland annat svårigheter att bedriva en varierad 

undervisning. Brist på lokaler, brist på vikarier och lärarbrist påverkar planering och 

genomförande av undervisning på ett negativt sätt. Den andra kategorin berör elevernas 

trygghet i klassrummet, att få ett tillåtande klassrumsklimat. Den tredje kategorin handlar om 

faktorer hos eleverna såsom matematiksvårigheter och språkstörningar. En lärare poängterade 

dock att visst finns det hinder för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga, men det finns 

ännu fler möjligheter. Den sista kategorin berör kommunikation och bedömning. En lärare 

uttryckte en oro att elever kan känna sig bedömda vid varje tillfälle de kommunicerade 

matematik muntligt. Detta stämmer överens med Jönsson (2013) som menar att summativ 

bedömning har negativa effekter på elevens lärande och därmed bara bör utföras när det är 

nödvändigt. 

 

5.1.3 Bedömning av kommunikationsförmågan 

 

Det sista syftet med studien är att bidra med kunskaper om hur lärare bedömer 

kommunikationsförmågan. De intervjuade lärarna hade olika uppfattningar om hur stor del 

kommunikationsförmågan hade för bedömningen av elevernas matematikkunskaper. Några av 

lärarna trodde att kommunikationsförmågan spelade en liten roll vid bedömningen av elevernas 

kunskaper. Den lärare som hade genomfört de nationella proven med årskurs sex kunde dock 

konstatera att de tidigare tagit för lätt på den muntliga kommunikationen i undervisningen. Det 

ställdes högre krav vid de nationella proven än vad de tidigare tolkat utifrån kursplanen. Detta 

kan tyda på att lärare har svårt att tolka kunskapskraven så som de framställs i Lgr 11.  När det 

gäller kommunikationsförmågan krävs för betyget E att eleven kan ”samtala om 

tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt…” (Skolverket, 2018. s. 61). Dessa 

värdeord i kunskapskraven kan då vara svåra att tolka och använda i ett sammanhang.  

Alternativt kan det tyda på att lärarna lägger större vikt vid elevernas kunskaper i de andra 

matematiska förmågorna. Lärarna framhöll traditionella prov och diagnoser, alltså skriftliga 

former av bedömning, som den vanligaste bedömningsformen vid summativ bedömning i 

matematik. Den muntliga kommunikationsförmågan bedömdes summativt bara vid de 

nationella proven i årskurs 3 och årskurs 6. Summativ bedömning är den bedömning som ligger 

till grund för betyg och omdömen (Jönsson, 2013).  Under intervjuerna framkom istället att den 

muntliga kommunikationsförmågan i matematik används som ett verktyg för att bedöma 

elevernas övriga matematikkunskaper och matematiska förmågor. Detta stämmer med 
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resultatet i Björklund Boisturps et al. (2014) studie. I likhet med denna studie visades att den 

muntliga kommunikationen inte bara bedömdes som en enskild förmåga. Istället bedömdes de 

andra förmågorna med hjälp av kommunikationsförmågan. Här dras slutsatsen att med hjälp av 

den muntliga kommunikationen behandlas de övriga matematiska förmågorna. 

Den bedömning av de övriga förmågorna som skedde med hjälp av muntlig kommunikation 

beskrevs som framförallt formativ. Jönsson (2013) beskriver formativ bedömning där elevernas 

kunskaper bedöms med syfte att vägleda och motivera eleven vidare. Denna typ av 

kommunikation stämmer även överens med två av Brendefur och Frykholms (2000) 

beskrivningar av kommunikationsformer i klassrummet. Den ena formen är reflective 

communication där eleverna tillsammans med läraren samtalar och reflekterar kring till 

exempel problemlösningar. Den andra formen är instructive communication där 

undervisningen utgår från elevernas matematiska diskurs. Läraren plockar upp delar ur 

elevernas samtal och planerar den fortsatta undervisningen utifrån diskursen med syftet att 

fördjupa elevernas kunskaper och föra dem framåt i sin utveckling.  

 

5.2 Metoddiskussion 

 

Lärarna som deltog i denna studie har alla haft eller har rollen som förstelärare i matematik. 

Fyra av dem är även speciallärare eller specialpedagog i matematik. De har således extra goda 

kunskaper kring de matematiska förmågorna, dess roll i kursplanen samt mycket goda 

ämnesdidaktiska kunskaper. Dessa lärares syn på kommunikationsförmågan kan inte sägas vara 

representativ för hela lärarkåren. De metoder och aktiviteter dessa lärare använder sig av för att 

utveckla elevernas kommunikationsförmåga i matematik förekommer inte i alla klassrum. Detta 

är i likhet med vad Stukát (2011) lyfter fram om kvalitativa intervjustudier. De kan bara visa 

på hur verkligheten ser ut för de intervjuade lärarna och kan därför inte resultatet appliceras på 

svensk matematikundervisning generellt. Syftet med denna studie var dock inte att visa på en 

generell bild av hur undervisningen kring kommunikationsförmågan i matematik ser ut i den 

svenska skolan. Syftet var att bidra med kunskaper kring hur skickliga lärare ser på och arbetar 

med denna förmåga. Dessa kunskaper kan i sin tur vara ett stöd för lärare i att utveckla sin 

undervisning i matematik. Förhoppningen är alltså att dessa kunskaper kan vara en hjälp och 

inspiration vid planering och genomförande av matematikundervisning. I efterhand har en 

nyfikenhets väckts över hur resultatet i denna studie hade sett ut om ett antal lärare slumpvis 

valts ut och intervjuats. En mer generell bild över hur den muntliga kommunikationen bearbetas 

i matematikundervisningen hade kunnat visa sig, vilket också är intressant.  

Ett problem med att använda sig av intervju som metod är att intervjupersonernas svar kanske 

inte motsvarar vad som sker i klassrummet. För att kunna överkomma detta problem hade denna 

studie med fördel kunnat kombineras med klassrumsobservationer. Klassrumsobservationer 

hade i denna studie kunnat visa på vilka aktiviteter som sker i klassrummet och visa på hur 

aktiva eleverna är i den muntliga kommunikationen. Denna typ av triangulering som Stukát 

(2011) lyfter fram, hade kunnat ge studien en högre reliabilitet. Tyvärr kunde inte detta 

genomföras med tanke på studiens tidsram. Vidare kan det inte tas för givet att de metoder och 

aktiviteter som intervjupersonerna använder sig av i undervisningen verkligen utvecklar 

elevernas kommunikationsförmåga. Det kan bara konstateras att metoderna och aktiviteterna 

genomförs med syftet att utveckla kommunikationsförmågan hos eleverna.  
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En problematik som uppstod var att flera av de lärare som intervjuades arbetar på skolor där 

eleverna går upp till årskurs fem. Endast två av de intervjuade lärarna hade varit med om de 

nationella prov som hålls i årskurs sex, där ett av delproven är muntligt. Elever i Sverige 

betygssätts från och med årskurs sex där betyget är en form av samlingsbetyg för årskurs 4–6. 

De nationella proven är inte direkt avgörande för betygen men de väger tungt i bedömningen. 

Detta blir problematiskt för denna studie eftersom i de frågor som rör bedömningen, saknar 

över hälften av intervjupersonerna erfarenhet av genomförande och bedömning av detta 

moment.  

Det finns några aspekter som kan ha påverkat studiens resultat. Först och främst spelar 

intervjuarens brist på erfarenhet roll. Några misstag gjordes vid de första intervjuerna. Den 

första intervjun spelades inte in. Huvuddragen av intervjupersonen svar antecknades men viss 

information antecknades inte och har därmed inte blivit en del av denna studie. Väldigt få 

direkta citat har kunnat användas från den intervjun vilket minskar trovärdigheten i studien. 

Vidare lämnades några av frågeställningarna med vaga svar på grund av intervjuarens oförmåga 

att ställa rätt typ av följdfrågor. Detta gjorde att svaren är något spretiga och svårtolkade. En av 

intervjuerna genomfördes via telefon. Detta kan vara problematisk eftersom intervjuare och 

intervjuperson inte ser varandras mimik och kroppsspråk, vilket gör att samtalet inte flyter på 

lika lättsamt som när personerna befinner sig i samma rum och missförstånd kan ske som att 

intervjuaren tror att intervjupersonen talat färdigt trots att så inte är fallet.  

 

5.3 Implikationer för lärarprofessionen 

 

Kommunikationsförmågan i matematik har flera sidor. Dels är den ett verktyg för att utveckla 

elevernas matematiska kunnande, dels är den i sig själv är ett lärandemål som ska utvecklas och 

bedömas. Slutligen är den ett verktyg för bedömning av elevernas kunskaper.  Samtidigt är 

kommunikationsförmågan en del som tillsammans med andra förmågor bildar ett matematiskt 

kunnande. Matematikundervisningen framställs många gånger som traditionstyngd och enskilt 

arbete i läroböckerna dominerar elevernas tid i matematikklassrummet. När dessa aspekter 

ställs mot varandra visas ett behov av att förnya matematikundervisningen. Den sociokulturella 

teorin visar på språkets och kommunikationens betydelse för elevernas lärande (Vygotskij, 

1978). Tidigare rapporter och forskning har visat att matematikundervisningen i Sverige är 

läroboksstyrd och enskild, tyst räkning dominerar (Skolinspektionen, 2009; Skolverket, 2008; 

Johansson, 2006; Bergqvist, et. al., 2010). Om detta fortfarande stämmer finns goda skäl att i 

större utsträckning tillämpa kommunikativa metoder och aktiviteter i undervisningen. Detta för 

att främja elevernas muntliga kommunikationsförmåga och matematiska språk i undervisningen 

vilket i sin tur kan utveckla elevernas matematiska kunskaper. De lärarna som deltog i studien 

är alla erkänt skickliga och arbetar medvetet med att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga. Deras arbete visar på att det är fullt möjligt att modernisera 

matematikundervisningen för att möta kursplanen och kunskapskraven i Lgr11. Något att bära 

med sig in i läraryrket är två uppmaningar från de intervjuade lärarna. Det ena är att se till 

möjligheterna som finns och inte fokusera på hindren när det gäller att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga. Det andra är att komma ihåg att matematiken är ett ämne som alla 

andra och inte bara knutet till en lärobok. 
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5.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Under genomförandet av denna studie har en rad nya frågor genererats. De lärare som 

intervjuats i denna studie är erkänt skickliga och arbetar medvetet med att utveckla sina elevers 

muntliga kommunikationsförmåga. Men hur ser undervisningen ut generellt i Sverige idag? 

Arbetar lärare med att utveckla samtliga matematiska förmågor? Hur läroboksstyrd är 

undervisningen idag? Hur väl motsvarar läromedlens innehåll med kursplanen i matematik? 

För att svara på dessa frågor kan klassrumsobservationer göras och läromedelsanalyser 

genomföras. Vidare väcktes en större nyfikenhet kring bedömningsformer i matematik. Det 

framkom att de intervjuade lärarna upplevde att prov och diagnoser är de vanligaste summativa 

bedömningsformerna. Men hur vanligt är det att matematik bedöms genom muntliga former 

förutom i vid de nationella proven? Intervjuer, enkätundersökningar och 

klassrumsobservationer är möjligtvis metoder som kan finna svar på dessa frågeställningar. Den 

osäkerhet kring kunskapskraven kring kommunikationsförmågan som kunde anas bland vissa 

av lärarna väcker också fler frågor. Hur arbetar lärare med att tolka kursplanen och 

kunskapskraven i matematik?  Vilka konsekvenser för undervisning och måluppfyllelse har en 

eventuell osäkerhet kring kunskapskraven? Den sista frågeställningen kan vara svår att 

undersöka men inte desto mindre oviktig.  

 

5.5 Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att bidra med kunskaper om hur skickliga lärare ser på, arbetar med 

och bedömer kommunikationsförmågan i matematik. Resultatet visar att lärarna i denna studie 

hade en syn som stämmer överens med både kommunikationsförmågans definition i forskning 

såväl som i styrdokumenten. Den skillnad som kan ses är att det framförallt är den muntliga 

kommunikationsförmågan som lärarna förknippade med förmågan. Även om andra 

kommunikativa medel används såsom tabeller, bilder eller filmer, kombineras dessa oftast med 

den muntliga kommunikationen. Lärarna i studien ansåg också att kommunikationsförmågan 

framförallt är ett medel för lärandet. Mindre vikt läggs vid de mål som kunskapskraven i Lgr11 

anger. Däremot används kommunikationsförmågan som ett verktyg till att framförallt bedöma 

andra matematiska förmågor formativt. Här blir det tydligt hur tätt sammanlänkade de 

matematiska förmågorna är. Lärarna som deltog i studien bedrev en varierad undervisning och 

arbetade medvetet med att utveckla elevernas kommunikationsförmåga. Aktiviteter och 

metoder där eleverna arbetade i helklass, gruppvis och parvis förekom. Lärarna framhöll att 

läroböckerna kunde användas till att utveckla elevernas kommunikationsförmåga, om 

uppgifterna modifierades eller kompletterades med lärarhandledningen. Vissa lärare upplevde 

att de nyare läroböckerna innehöll uppgifter med kommunikativa inslag. Den summativa 

bedömningen i matematik sker på traditionellt vis med hjälp av skriftliga diagnoser och prov. 

De tillfällen som tillät bedömning av kommunikationsförmågan var framförallt vid den 

muntliga delen av nationella proven som sker i årskurs 3 och 6. Två av lärarna uppgav dock att 

de bedömde kommunikationsförmågan summativt vid fler tillfällen. I övrigt är den muntliga 

bedömningen framförallt en formativ bedömning av de andra matematiska förmågorna. I 

studien framkom även indikationer på att vissa av lärarna upplever svårigheter att tolka 

kunskapskraven kring kommunikationsförmågan i Lgr11.   
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