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Syftet med denna studie är att, utifrån lärare som ingår i Matematiklyftet, beskriva och 

analysera lärares erfarenheter av muntlig kommunikation som en del av matematik-

undervisning, matematiklärande och matematikbedömning, samt hur detta kan förstås. 

Studien utgår från en kvalitativ ansats och bygger på halvstrukturerade intervjuer med 12 

lärare som är behöriga i samt undervisar i matematik i årskurserna 1-9 i grundskolan. 

Intervjuerna har bearbetats och analyserats ur ett sociokulturellt perspektiv med den 

didaktiska triangeln som analysverktyg. Studien synliggör en enighet rörande den muntliga 

kommunikationens betydelse för att främja elevers matematiklärande. Utifrån studiens 

lärarröster framträder lärarens ämneskunskap och didaktiska val rörande allt från lärandemål, 

elevgrupperingar och aktiviteter till genomförande och bedömning som viktiga faktorer för 

elevens möjligheter att utveckla sin matematiska kompetens. Den muntliga bedömningen ger 

ofta snabb återverkan på undervisningen och lärandet, men visar sig vara svår att 

dokumentera, något som kan leda till att den ges en mer informell roll. Språkets betydelse för 

matematisk förståelse och lärande framträder tydligt i studien. Resultatet visar dock på en 

skiljelinje mellan de lärare som betonar ett korrekt matematiskt språk och de som i och för sig 

strävar åt det hållet, men sätter resonemanget och förståelsen i främsta rummet.   

Nyckelord: kommunikationskompetens, matematiklärande, matematisk kompetens, muntlig 

bedömning, muntlig kommunikation  
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Inledning 
Svenska skolelevers matematikprestationer ligger på en låg nivå (PISA, 2012). Det är dock 

inte något som skett helt utan förvarning, såväl nationella som internationella källor visar att 

nivån varit relativt låg under de senaste decennierna (Emanuelsson et al., 2011; Löwing, 

2008). 

Forskning visar att det är ett flertal faktorer som samspelar när det gäller utveckling av elevers 

matematiska förmåga (Bentley & Bentley, 2011; Hodgen & Wiliam, 2011). En av de faktorer 

som lyfts fram som en framgångsfaktor för lärande är samtalet (Brandell & Backlund, 2011). 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010) och Giotas (2013) forskningsöversikt pekar 

dock på att undervisningen i våra svenska skolor till stor del lutar sig mot eget och tyst arbete. 

Kommunikation är en avgörande pusselbit för att lärare ska lyckas i sin undervisning och 

vägleda eleverna till en större förståelse. Wettergren (2013) menar att samtalet ska ses som en 

grundläggande form för det mänskliga samspelet samt att eleverna genom kommunikation i 

matematikundervisningen ges möjlighet att äga sitt lärande då de ges en mer aktiv roll och 

därmed kan skapa en djupare förståelse för lärande- och bedömningsprocessen. Hilling Drath 

(2014) menar att vi först när vi hör vad vi säger kan förstå vad vi tänker, att vi genom det 

talade ordet kan reflektera över våra tankar.  

Trots att det i dagens samhälle ställs större krav på den språkliga förmågan och att kunna 

tillgodogöra sig information utifrån muntlig kommunikation saknar många elever ord och 

uttryckssätt för att förklara hur de tänker i sina matematiska lösningar. De har inte fått öva på 

förmågan att i samtal förklara och beskriva vilka strategiverktyg de använt sig av vid lösning 

av matematiska uppgifter. En möjlig orsak till detta kan, enligt Wettergren (2013), vara att 

matematikämnet är det skolämne där lärarna uttrycker störst behov av en lärobok.  

I samtal med eleverna kan läraren få kunskap om deras kunnande under förutsättning att 

eleverna ges den typ av frågor som möjliggör att visa de förmågor som ska bedömas enligt de 

kunskapskrav i matematik som anges i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lgr 11, (Skolverket, 2011a). Samtal sägs även underlätta identifierandet av 

lärandets kritiska punkter genom att synliggöra elevers förståelse av kunskapsinnehållet 

(Persson & Persson, 2012) samt möjliga orsaker till eventuella felsvar (Löwing, 2006) vilket 

är till stor hjälp i kartläggningsarbetet som ska resultera i adekvat undervisning.  
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 Lgr11´s kursplan för matematik synliggör att det är flera olika förmågor och färdigheter som 

ska bedömas (Skolverket, 2011a). Det handlar som synes om ett gediget arbete innefattande 

såväl elevmedverkan som elevinflytande och det torde kräva varierande tillvägagångssätt med 

samtal som ett av verktygen.  

Det vi lyft i denna inledande text i kombination med vår lärarbakgrund motiverar vårt intresse 

för samtalets betydelse i matematiklärande. Under våra yrkesår har vi reflekterat över det 

knappa utrymme samtalet ges i undervisning och bedömning i matematik trots att det på så 

många fronter lyfts fram som främjande för matematiklärandet. Vi vill få en djupare förståelse 

av samtalets och den muntliga kommunikationens betydelse för matematiklärandet samt för 

hur lärare upplever att muntlig kommunikation används för att främja elevers lärande. Vilket 

utrymme, vilken betydelse och vilken form tar, eller kanske snarare ges samtalet i 

matematikundervisning och bedömning och vilka konsekvenser kan det få för elevernas 

möjligheter att lära? Vi som genomför studien kompletterar varandras bakgrunder och 

förförståelse då den ena av oss undervisar på en F-5-skola och den andra på en 6-9-skola. Det 

ökar möjligheten till skilda infallsvinklar och perspektiv, något som berikar det gemensamma 

arbetet med litteraturläsning och analyser. 

Disposition 
Rapportens inledning följs av en presentation av begrepp som är centrala för studien. Därefter 

följer en inblick i styrdokumenten och en genomgång av problemområdets forskningsfält. 

Fortsättningsvis presenteras studiens teoretiska ram och analysverktyg som leder vidare till 

studiens syfte och frågeställningar. Metodavsnittet som sedan tar vid synliggör metodval och 

forskningsansats, urval, genomförande, dataanalys samt de etiska överväganden och 

kvalitativa kvalitetskriterier som tagits i beaktande under studien. Därefter redovisas studiens 

resultat och hur dessa kan förstås med utgångspunkt i analysverktyget. Resultatet efterföljs av 

metoddiskussion och resultatdiskussion innan uppsatsen avslutas med slutsatser och tankar 

kring fortsatt forskning. 

Centrala begrepp 
Kommunikation                                                                                                               

Kommunikation omfattar en mängd olika uttrycksformer, men studien riktar in sig på muntlig 

kommunikation. Huvudsakligt fokus ligger på kommunikation som dialog, det vill säga den 

definition som enligt Svenska Akademiens ordlista (2006) talar om ett ömsesidigt utbyte eller 
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överföring av information. För att kommunikationen ska kunna ses som ett samtal, en dialog 

eller en diskussion betonas att överföringen går i flera riktningar och erbjuder möjlighet till 

såväl eget resonemang som att lyssna till andra (Häggblom, 2013). Om det inte är fallet antar 

kommunikationen andra skepnader, varav en av dem är monologen eller den direkta 

instruktionen (Skolverket, 2011) där det i och för sig talas, men inte samtalas. Läraren äger 

mer eller mindre ordet och eleverna är mottagare av den information som levereras.  

Matematisk kompetens                                                                                                                       

Den förståelse för matematisk kompetens som uppsatsen grundar sig i utgår från de 

kompetenser och förmågor som Lgr 11´s kursplan i matematik (Skolverket, 2011a) lyfter 

fram. Det handlar följaktligen om att kunna förstå och använda matematik i varierande 

situationer (Bergqvist et al., 2010) genom användande av de förmågor och processer som 

ingår i kursplanen. För en djupare bild av matematisk kompetens se det avsnittet längre fram i 

uppsatsen. 

Kommunikationskompetens i matematik                                                                                        

Med begreppet avses i uppsatsen förmågan att använda muntlig kommunikation, d.v.s. att tala 

och lyssna, för att synliggöra och sätta sig in i såväl sina egna som andras tankesätt och 

matematiska idéer i relation till elevens utvecklingsnivå (Bergqvist et al., 2010; Häggblom, 

2013). Det är således den talade kommunikativa kompetensen som står i fokus, men i någon 

mån kan även andra kommunikationsformer som stödjer den muntliga kommunikations-

kompetensen komma att beröras. 

Bedömning                                                                                                                                     

Uppsatsen talar till viss del om bedömning i ett övergripande perspektiv, men fokuserar 

främst den aspekt som benämns ”Formativ bedömning eller bedömning för lärande”, d.v.s. 

bedömning som syftar till att utveckla elevernas kunskaper och därmed utgör utgångspunkt 

för elevens fortsatta lärande och undervisningen. Begreppet summativ bedömning, avser 

bedömningar som mäter kunskapsnivån hos en elev eller elevgrupp vid ett specifikt tillfälle. 

Stöd för dessa sätt att uttrycka vad formativ respektive summativ bedömning står för hämtar 

vi hos Lundahl (2011). Med muntlig bedömning avses i uppsatsen all avstämning av elevers 

kunnande och förståelse som sker genom samtal i någon form.  
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Bakgrund 
I de följande avsnitten avser vi att orientera läsaren i vad styrdokument och forskning säger 

rörande studiens problemområde.  

I sökandet efter artiklar, studier och avhandlingar som kan bidra med forskningsbakgrund till 

intresseområdet har i huvudsak följande sökord använts: ”oral assessment”, ”teaching 

mathematics”, ”alternative assessment”, ”mathematical discourse”, ”oral mathematics 

teaching” , ”mathematical difficulties”. 

Vad säger styrdokumenten? 
Lgr 11 (Skolverket, 2011a) lyfter fram språkets betydelse och roll för elevernas lärande samt 

det faktum att läraren har ett språkutvecklande uppdrag oavsett vilket ämne undervisningen 

sker i. Vidare anges att en allsidig bedömning och utvärdering ska göras av elevernas 

kunskaper genom att läraren utnyttjar all tillgänglig information om elevernas kunnande i 

förhållande till kunskapskraven där bl.a. förmågan att kommunicera återfinns. Det betonas 

vidare att läraren tillsammans med eleverna ska planera och utvärdera undervisningen och i 

det arbetet utgå från att eleverna vill och kan ta ett personligt ansvar för sitt lärande. 

I Lgr 11´s kursplan för matematik (Skolverket, 2011a, s. 63) synliggörs att det är flera olika 

förmågor och färdigheter som eleven ska ges möjlighet att utveckla: 

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

- använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 

- föra och följa matematiska resonemang, och 

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

frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  

För att eleverna ska ges möjlighet att utveckla en matematisk kompetens och känna trygghet i 

det ämnesspecifika språket är det av vikt att undervisningen kännetecknas av en verklig dialog 

med fokus på förståelse skriver Skolverket (2012) i sitt kommentarmaterial ”Få syn på 

språket”.  

Det kunnande som utvecklas ska bedömas och en viktig del i det arbetet är, enligt Lgr11, att 

eleven utvecklar sin förmåga att kunna relatera bedömningar till de egna arbetsprestationerna 

och förutsättningarna (Skolverket, 2011a). Vid bedömningen blir det vanligtvis tydligt att 

förmågorna i matematik överlappar och går in i varandra. Det medför att flera delar av 

kunskapskraven kan vara aktuella vid bedömning av kommunikationskompetensen. Denna 

komplexa helhet kan hanteras genom att de ingående delarna definieras och synliggörs som 
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aspekter av förmågan. För att eleven ska ges möjlighet att visa dessa olika aspekter av sin 

matematiska kompetens är det viktigt att lärare är medvetna om att uppgifters utformning styr 

vilket kunnande som är möjligt att visa (Skolverket, 2013). Det som ska bedömas är även det 

undervisningen ska erbjuda lärande i. Det innebär att kommunikationsförmågan, tillsammans 

med övriga förmågor som lyfts fram i Lgr 11 (Skolverket, 2011a), bör ses som vägvisare för 

undervisningens utformning. 

Tidigare forskning 
Här följer en redovisning av vad forskningen synliggör inom studiens problemområde. 

Artiklar och avhandlingar som ligger till grund för genomgången har valts med hänsyn till 

vetenskaplighet, aktualitet i tid samt koppling till muntlig kommunikation som en aspekt av 

lärande och bedömning i matematik. Samtliga artiklar är skrivna på 2000-talet och 

övervägande delen under de senaste sex åren. Då området är komplext och mer eller mindre 

framträder i skepnaden av ett nätverk är det svårt att göra tydliga skiljelinjer mellan de 

områden som ingår i uppsatsens intressesfär. Det medför att vissa beskrivningar och ämnen 

kan återfinnas under flera, eller en och samma rubrik. 

Forskningsavsnittet avslutas med en sammanfattning. 

Fördjupad bild av matematisk kompetens 

Matematisk kompetens är ett komplext begrepp vars innebörd varierar över tid beroende av 

vilken ideologi som är ledande (Eriksson Gustavsson & Samuelsson, 2007). I dagens svenska 

skola kan matematisk kompetens ses som en väv uppbyggd av ett matematiskt innehåll och de 

processer och förmågor som behövs för att behärska utövandet av matematik i varierande 

situationer (Bergqvist et al., 2010; Häggblom, 2013).  Det handlar både om en produktiv sida 

med fokus på utförande av olika matematiska handlingar och en mer undersökande som bl.a. 

kräver förståelse och analysförmåga. Enligt Bergqvist et al. (2010) handlar matematisk 

kommunikationskompetens om ”att kunna kommunicera, att utbyta information, om 

matematiska idéer och tankegångar bland annat i muntlig och i skriftlig form” (s. 10).  

Internationellt ser det ganska likartat ut som i Sverige när det gäller definierandet av 

komponenter som ingår i matematisk kompetens, men USA´s Mathematics Learning 

Committee är, i vårt underlag, ensamma om att lyfta fram positiv inställning till matematik 

som en aspekt av matematisk kompetens (Häggblom, 2013). Dock lyfts den emotionella 

aspektens betydelse för lärandet även nationellt (Eriksson Gustavsson & Samuelsson, 2007). I 
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den svenska kursplanen för matematik återfinns skrivningar om intresse för matematik och 

tilltro till sin förmåga inom ämnet i den inledande syftestexten (Skolverket, 2011a).  

Fem matematiska förmågor har fått utrymme i kursplanen för matematik. De förmågorna är 

generella kvaliteter som inte enbart ska appliceras på ett specifikt ämnesinnehåll, en viss 

kunskapsnivå hos eleven eller i en viss årskurs utan de ska gå hand i hand med det 

matematiska innehållet genom elevens hela skoltid. Hur den utmaningen hanteras varierar, 

men den kräver att läraren har förmågorna, kunskapskraven och det centrala innehållet i 

kombination med varierande former av arbetssätt och aktiviteter som utgångspunkt för 

undervisningen och dess inriktning om eleverna ska ges möjlighet att utveckla den 

matematiska kompetens som efterfrågas (Bergqvist et al., 2010; Häggblom, 2013).  

 

 

                         

 

Fig. 1. Relationen mellan förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav (Skolverket, 2013, s. 6) 

Bergqvist et al. (2010) lyfter att denna utmaning även återfinns när det gäller bedömning av 

de förmågor som ingår i matematisk kompetens. Kompetenserna tolkas oftare som aktiviteter 

än som lärandemål för eleverna vilket medför att de inte får det utrymme i bedömningarna 

som styrdokumenten avser, görandet fokuseras framför lärandet. Det visar sig bl.a. genom att 

lärare har svårt att definiera hur kompetensmålen relateras till arbetsområdets mål och därmed 

även till bedömningen. 

Liljekvist (2014) är inne på samma tanke och menar att eleverna, många gånger, inte får de 

rätta förutsättningarna för att utveckla sin matematiska kompetens, de lär den matematik som 

de får möjlighet till. Läroboken i sig behöver inte utgöra ett hinder för att tillägna sig 

matematisk kompetens, men om den väger tyngre än gällande läroplan får det konsekvenser 

för den undervisning som bedrivs och det matematiklärande som möjliggörs (Bergqvist et al., 

2010; Löwing, 2004). Klassrumspraktikens betydelse för främjande av matematiklärande lyfts 

även fram av Vetenskapsrådet (2015) som menar att en viktig faktor är att lärare ges konkret 

stöd kopplat till arbetet i klassrummen.  

Det centrala innehållet Förmågorna i syftestexten Kunskapskraven 
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Forskning visar att procedurhantering i form av enskilt arbete i matematikboken, som är den 

vanligast förekommande aktiviteten på matematiklektioner, har väldigt lite gemensamt med 

utvecklandet av övriga matematiska kompetenser (Bergqvist et al., 2010). Eleverna erbjuds 

inte möjlighet att genom resonemang förstå de matematiska principerna och nå en djupare 

kunskap och förståelse vilket leder till att de istället lär sig procedurer utantill (Liljekvist, 

2014).  Muntlig kommunikation i matematik är avgörande för att kunnandet ska befästas och 

visa sig, inte bara i muntliga sammanhang, utan även då skriftlig kunskap efterfrågas (Pierce 

& Fontaine, 2009). En samtalande och vägledande undervisning där läraren får ta del av 

elevens kunskapsnivå och därmed ges möjlighet att upptäcka missuppfattningar i ett tidigt 

skede kan förebygga risken för att elever möter hinder i matematiklärandet (Samuelsson & 

Eriksson Gustavsson, 2011; Wadlington & Wadlington, 2008).   

Det matematiska språket  

Språket och dess användning har stor betydelse för lärandet och för vad som är möjligt att 

lära. Det backas upp av Riesbeck (2008) som i sin studie synliggjort vikten av att koppla ihop 

elevens eget språk, vardagsdiskursen, med dess vardagliga benämningar på matematiska 

företeelser och begrepp med den matematiska diskursen i arbetet med att främja elevernas 

förståelse och lärande. Förutsättningar för detta är att läraren har goda ämneskunskaper som 

kan leda diskussionen vidare till högre nivåer (Steele, 2001) samt förståelse för vad som 

kännetecknar ett utvecklande matematikspråk (Löwing, 2006; Nyström & Palm, 2014). Detta 

i kombination med att läraren är förtrogen med vilken typ av frågor som kan ställas är viktiga 

förutsättningar för att det ska bli ett meningsfullt och kvalitativt samtal som når fram till sitt 

syfte och skapar förutsättningar för lärande samt utvecklingsmöjligheter för språkutveckling 

och förbättrad förståelse (Moscardini, 2010; Nelson, 2010; Riesbeck, 2008).  

Forskning visar dock att det inte är ett enkelt uppdrag för samtidigt som ett oprecist och icke 

korrekt matematiskt språk försvårar samtalet och kan medföra att elever och lärare pratar förbi 

varandra kan precis samma sak inträffa om läraren använder sig av ett exakt språk som eleven 

ännu inte har befäst (Löwing, 2004; Pierce & Fontaine, 2009). Det är av vikt att läraren tänker 

igenom hur det dilemmat ska hanteras i undervisningen så att eleverna möts upp med ett 

elevnära och tillgängligt språk passande deras utveckling parallellt med en strävan att bygga 

ut och utveckla deras matematiska språk (Löwing, 2004; Pierce & Fontaine, 2009). Lärare bör 

följaktligen ha förmåga att se elevernas tänkande genom att observera deras språkbruk, men 

även kunna använda sig av språkbruket för att utveckla deras tänkande (Bergqvist & 

Österholm, 2014).  
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Bergqvist och Österholm (2014) menar att även om en korrekt terminologi är viktig får lärare 

inte låsa fast sig vid de ytliga aspekterna av språket, utan måste vara så kunniga inom 

matematiken att de kan se vilka begrepp som anger samma företeelse och vilka som inte gör 

det för att undvika att fastna i en ytlig syn på ordval och kommunikation och därmed missa 

den djupare matematiska förståelsen. Att tillägna sig ett matematiskt språk handlar för dem i 

första hand om förståelsefokuserad kommunikation och matematiskt tänkande inte om ordval.   

Som synes finns det olika synsätt och tankar rörande språkanvändningen i matematiklärandet. 

Eriksson Gustavsson och Samuelsson (2007) skriver om språket i en specialpedagogisk 

kontext och visar på dilemmat, eller kanske en möjlig kombination, mellan att fokusera ett 

korrekt matematikspråk eller ett språk som främst fokuserar elevernas förståelse. De pratar 

dels om en inventerande praktik där lärarens strävan är att få syn på elevernas kompetenser 

och öva förmågan att använda det matematiska språket. Å andra sidan lyfts den orienterande 

praktiken där färdigheter och procedurer står i centrum utan någon större uppmärksamhet på 

korrekt begreppsanvändning. De menar att förekomst av båda dessa praktiker är av vikt för att 

eleven ska utveckla sitt matematiska kunnande och undvika hinder i sitt matematiklärande.  

Muntlig kommunikation i pedagogisk praktik   

För att skapa en främjande lärmiljö anser Hodgen och Wiliams (2009) att följande fem 

principer för lärande är av vikt. Det handlar om att börja där eleven befinner sig, att eleverna 

ska vara aktiva i lärandeprocessen och i samtal om sina matematikuppfattningar, elevernas 

förståelse av syftet med det som ska läras och slutligen att genom feedback visa eleverna hur 

de kan förbättra sig. Samuelsson och Lawrot (2009) kompletterar med hur viktigt det är att 

våra förväntningar på eleverna är tydliga för dem. I strävan att nå ovannämnda faktorer blir 

språket och samtalet i klassrummet en kärnpunkt i lärmiljön (Butterworth & Yeo, 2010; 

Mercer & Sams, 2006; Morin & Franks, 2009). 

Att få muntlig kommunikation som främjar matematiklärandet som en del av den pedagogiska 

praktiken är som synes något som kräver medvetenhet, planering och aktiva didaktiska val av 

läraren. Såväl Hufferd-Ackles, Fuson och Sherin (2004) som Steele (2001) lyfter fram 

eleverna och deras samtalande med varandra som en rik lärandemöjlighet, men betonar 

samtidigt att det är av största vikt att de har stöd av en mer kunnig person, läraren, som har 

förmåga att bygga lektionen på elevernas delaktighet och tar aktiv del i att leda lärandet och 

samtalen vidare.  
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Bergqvist och Österholm (2014) menar att kommunikation och språkbruk bör ses på två sätt i 

förhållande till matematikundervisningen. Dels som ett lärandemål, men även som ett sätt att 

få inblick i och utveckla elevernas tänkande. Synen på muntlig kommunikation som en 

aktivitet med flera mål delas av Nelson (2010) som dock främst betonar samtalet som en 

möjlighet för eleverna att sätta ord på och förklara sitt tänkande för att undvika att hamna i ett 

mer eller mindre väl underbyggt gissande. För att nå de samtal som utvecklar elevernas 

förståelse och kommunikationsförmåga samt uppmuntrar dem att gå djupare i sitt lärande och 

tänkande lyfter Riesbeck (2008) att undervisningen bör ge utrymme åt frågor som är 

reflekterande, klargörande och utmanande t.ex. ” Vad innebär det att…? ”Varför…?” och 

”Hur…?” något som backas upp av bl.a. Björklund Boistrup (2013) samt Webb och Jones 

(2009). Som ytterligare stöd för elevernas samtalande kan artefakter användas. De kan utgöras 

av exempelvis bilder, diagram, figurer eller konkret material som synliggör, stödjer och/eller 

utmanar elevernas tänkande (Steele, 2001). 

Lärare har ett dilemma med att få tiden att räcka till för att nå djupare kommunikation i 

klassrummet. En relativt vanligt förekommande variant för att skapa tid för dessa samtal är att 

låta elever arbeta i grupp, men om de inte tränats att göra det eller om uppgiften eller målet 

inte är tydligt är risken att aktiviteten istället blir ett hinder för matematiklärandet och 

kommunikationen (Löwing, 2004). För att skapa undervisningssituationer där eleverna 

kommunicerar tankar och idéer och lär tillsammans har Stein, Engle, Smith och Hughes 

(2008) utvecklat en modell i flera steg för att bygga upp en främjande miljö för 

helklassdiskussioner som visat sig vara framgångsrik. De betonar dock att modellen är just en 

utvecklingsmodell och inte någon universallösning i sig. Återigen synliggörs det att skickliga 

och reflekterande lärare behövs för att modellerna ska få det liv och den bäring som krävs för 

att främja och stödja elevernas matematiklärande.                                                                                                                                                                                                                      

Muntlig kommunikation som del av elevers lärande 

Muntlig kommunikation kan ses som ett metaspråk som utvecklar elevernas självreflektion, 

förståelse och lärande genom att deras tankar synliggörs för dem själva och läraren i samtalet 

(Häggblom, 2013). Språk och lärande ses som varandras förutsättningar och det är enligt 

Hufferd-Ackles et al. (2004) en framgångsfaktor för lärandet att arbeta för att skapa en ”math-

talking-community” som utgår från elevernas egna tankar och idéer och erbjuder gemensam 

reflektion kring olika strategier och lösningsförslag.  
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Eleverna ges i kommunikationen möjlighet att träna och stärka begreppsförmågan och det 

matematiska språket genom att själva aktivt använda det (Hilling Drath, 2014; Iannone & 

Simpson, 2014; Wadlington & Wadlington, 2008). Lärande genom samtal stärker dessutom 

elevens upplevelse av acceptans för sitt sätt att uppfatta matematik och därmed känslan av att 

ha något viktigt att bidra med gällande den egna kunskapsutvecklingen (Ahlberg, 2001; 

Sterner, 2014). Detta intresse för elevens tänkande och uppmuntrande av förståelse för deras 

lösningsstrategier är enligt Harrison och Howard (2012) avgörande för att nå fram till 

dialogiska samtal. Det innebär inte att läraren frånsäger sig sitt undervisningsansvar och 

lämnar eleven ensam med ansvaret för sitt lärande och kunskapsinhämtande. Istället handlar 

det om att läraren aktivt lyssnar, deltar och lyfter de idéer och lösningsförslag som är hållbara 

och generaliserbara för det framtida matematiklärandet (Stein et al., 2008). Att arbeta så med 

samtalandet som bas och läraren som stöd främjar elevernas lärande genom att de erbjuds 

möjlighet att utveckla sitt tänkande och sin matematiska förmåga i samverkan med andra 

(Hodgen & Wiliam, 2011; Swaffield, 2011; Vukovic & Lesaux, 2013).  

För att främja elevens matematiklärande och göra matematiken intressant är det av bärande 

vikt att lärare ställer tydliga och rimliga förväntningar som skapar förutsättningar för 

bemästrandet av nya kunskaper (Sterner, 2014).  Då först kan eleven gå vidare i sin proximala 

utvecklingszon (Webb & Jones, 2009). För att möjliggöra detta är det av vikt att eleven kan, 

och ges möjlighet att redogöra för och synliggöra sitt matematiska tänkande (Hufferd-Ackles 

et al., 2004; Wettergren, 2013). Språket och samtalet kan då fungera som en grundpelare eller 

länk i spänningsfältet mellan matematiken och elevernas matematiska utveckling (Häggblom, 

2013). En förutsättning för att samtalet ska främja elevernas lärande är att läraren har god 

ämneskompetens och förmåga att förstå elevernas tänkande och utifrån det kan kartlägga och 

bedöma var i förståelse-, begrepps-och kunskapsutvecklingen de befinner sig och utifrån det 

planera den fortsatta undervisningen (Anderson, Lubig & Smith, 2012; Nelson, 2010). 

Kommunikationens betydelse och utrymme vid bedömning 

Bedömning som ett verktyg för att forma, främja och påverka lärande lyfts av Lundahl 

(2011). Om strävan är att bedöma för lärande bör bedömningarna byggas på dialoger vars mål 

är att ge en förtydligad bild av kunnandet i matematik och som leder vidare till planering av 

undervisningen och feedback för fortsatt lärande (Lundahl, 2011; Nelson, 2010).  I sin studie 

delar Wettergren (2013) dessa tankar, men menar att många lärare saknar kunskap om och 

förståelse för tillämpning av formativ, muntlig bedömning i matematikundervisningen och det 

leder till att återkoppling ofta saknas och att feedback som ges saknar såväl bakomliggande 
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struktur som framåtsyftning. En annan risk som lyfts av Bennet (2011) är att bedömningen, 

trots goda intentioner, kopplas till individen och dennes personliga egenskaper. Bedömningen 

kan då upplevas som en dom för eleven vilket medför en risk för osäkerhetskänslor som inte 

utgör god grogrund för fortsatt lärande (Björklund Boistrup, 2013). Ovanstående ges stöd i 

Vetenskapsrådets rapport (2015) som lyfter fram formativ bedömning som en viktig faktor för 

utveckling av elevers matematiska förmågor, men samtidigt betonar att effekten är beroende 

av vad som fokuseras och hur återkopplingen ges.  

Det är inte så svårt att se att en elev är i svårigheter i sitt matematiklärande, men att veta vad 

det beror på är en betydligt mer grannlaga uppgift. För att tidigt kunna uppmärksamma de 

elever som stött på hinder i matematiklärandet och sätta in adekvata åtgärder är det av vikt att 

ta reda på vad och varför eleverna gör fel och där är kommunikationen ett användbart verktyg 

(Löwing, 2008; McDonough, Clarke & Clarke, 2002). 

Muntlig bedömning kan ses som en mer rättvis form av bedömning då dess omedelbarhet 

minskar möjligheten till fusk samt då risken för att en enda liten lucka i kunskapen totalt 

saboterar en lösning minskar genom att elevens förståelse tydligare lyfts fram och värderas 

(Huxham, Campbell & Westwood, 2012). Kommunikation som på detta vis synliggör elevens 

förståelse kan även fungera som ett verktyg för självbedömning, något både Elbaum (2007) 

och Nelson (2010) lyfter fram som gynnsamt för såväl högpresterande elever som för dem 

som stött på hinder i sitt matematiklärande. Den direkta feedback som kan ges vid muntlig 

bedömning minskar risken för att felaktiga strategier befästs och orsakar hinder i 

matematiklärandet (Iannone & Simpson, 2014). Ytterligare fördelar som lyfts fram är att 

muntlig bedömning främjar utveckling av den muntliga kommunikationsförmågan samt kan 

ses som mer inkluderande och autentisk då genomförandet har stora likheter med den 

verklighet eleverna kommer att möta utanför skolan (Huxham et al., 2012). Watt (2005) 

skriver att alternativa bedömningsmetoder är mer effektiva för lärandet än de traditionsbundna 

skriftliga testerna som ofta fokuserar på repetition och upprepning av inlärda metoder på 

bekostnad av förståelsen, dock saknar flertalet lärare kunskap om användande av alternativa 

bedömningsmetoder. Det faktum att skriftliga prov är vanligare än muntliga vid formella 

bedömningstillfällen kan vara en följd av den kunskapsluckan. Det kan ställa till det för 

eleverna enligt Boaler (2011) som menar att det traditionella sättet att bedöma elever baserat 

på skriftliga prov snarare försämrar än förbättrar elevernas lärande. Lundahl (2011) förordar 

bedömning för lärande, men menar även att den ena bedömningsformen inte behöver utesluta 

den andra, vare sig som formell eller informell bedömning. Iannone och Simpson (2012) ser 



15 
 

även de bedömning i ett brett spektra och ställer sig positiva till muntlig bedömning som de 

menar kan berika bedömningskonsten. 

 

Innebörden av ”muntlig bedömning” varierar avsevärt mellan lärare och situationer (Iannone 

& Simpson, 2014) och det höjs inte enbart positiva röster. Nyström och Palm (2014) flaggar 

för att alla elever inte visar sin kunskap på samma sätt, att det är flera olika förmågor som ska 

bedömas samt för risken för subjektivitet. De får till viss del stöd för detta av Iannone och 

Simpson (2012) som menar att det finns risk för oroskänslor hos eleverna då det handlar om 

en omedelbar bedömning som inte avidentifieras vilket dessutom skulle kunna innebära en 

större risk för partiskhet. Tillsammans med Huxham et al., (2012) går de dock vidare och 

ställer sig frågan om oron är beroende av själva ”muntligheten” i bedömningen eller om den 

främst beror på att bedömningsformen är nyare och därmed mer ovan för eleverna. Oron kan 

även bottna i en rädsla för att prata i eller inför en grupp, något McDonough et al. (2002) 

uppmärksammar när de lyfter fram en-till-en-intervjuer som en alternativ möjlighet att visa 

sina strategier och kunskaper.  

Wiliam (2013) menar att den stora utmaningen för flertalet lärare som vill utveckla 

bedömningsarbetet är att våga låna tid från sig själva. Bedömning som innefattar 

kommunikation och som används för att planera det fortsatta lärandet tar tid, men främst 

undervisningstid, inte lärandetid. Den förlorade, eller snarare satsade, undervisningstiden 

leder ofta till en lärandevinst som bl.a. grundar sig i att eleven befäst sin kunskap ytterligare 

genom att tvingats sätta ord på den och att såväl lärare som elever fått en tydligare bild av 

kunnandet (McDonough et al., 2002; Nelson, 2010).  

Sammanfattning av forskningsbakgrunden 

Forskningen som vi tagit del av synliggör matematisk kompetens som ett komplext begrepp 

innefattande processer och förmågor som ska utövas och bemästras i kombination med ett 

matematiskt innehåll. I detta är muntlig kommunikation ett viktigt element som dels bör ses 

som ett lärandemål där den kommunikativa kompetensen går hand i hand med det 

matematiska innehållet under skolgången och dels som ett medel för att få syn på och 

utveckla elevernas lärande. 

För att skapa förutsättningar för lärande, nyttjande och utvecklande av dessa båda aspekter av 

muntlig kommunikation hamnar undervisning, didaktiska val, lärarens ämneskompetens, och 

förmåga att skapa en utvecklande och trygg lärmiljö i blickfånget. Muntlig bedömning finner 

även den en rättmätig plats här, då den strävar efter att synliggöra tänkandet och förståelsen 
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som ligger bakom svaren, något som skapar förutsättningar för en fortsatt undervisning som 

främjar lärandet. Allt detta binds samman av språket som är av avgörande betydelse för 

förståelse och utveckling av lärandet.  

Baserat på ovanstående forskningsgenomgång ser vi ett behov av att undersöka verksamma 

lärares perspektiv och tolkning samt deras upplevelse av hur området omsätts i arbetet med 

eleverna.  

Teoretisk referensram      
Vi tar avstamp i Vygotskijs tankar om individens utveckling av kunskap genom sammanhang 

och samverkan mellan människor som ligger till grund för det sociokulturella perspektivet 

(Stadler, 2009; Säljö, 2010). Kommunikationen, språkanvändningen och språket människor 

emellan samt användandet av artefakter för att stödja utveckling och lärande har stor 

betydelse inom detta perspektiv. Det är i dialogen och interaktionen med omvärlden som 

människan ges möjlighet att samla på sig kunskap och erfarenheter som sedan kan användas i 

nya situationer. Med andra ord är interaktionen människor emellan en förutsättning för att 

lärandesituationer ska uppstå. Att kombinera sitt eget kunnande med andras tolkningar och 

förslag genom dialog och samspel utvecklar människan och hennes kunnande (Säljö, 2010). 

För att främja elevers lärande är det då av stor betydelse att det pågår samtal om matematik.  

I Vygotskijs utvecklingsteori finns begreppet den proximala utvecklingszonen grundad. 

Eleven kan utvecklas inom sin proximala utvecklingszon genom att exempelvis en lärare 

stöttar utifrån de rätta förutsättningarna i ett socialt samspel som är byggt på den språkliga 

förmågan. Det sociokulturella perspektivet lyfter fram den specialpedagogiska kontexten där 

samtalet mellan elev och lärare kan föras. Läraren ges kunskap om elevens kunnande genom 

de ord och uttryck som används i samtalet (Samuelsson & Eriksson Gustavsson, 2011).  

Språket och dess användning är en viktig artefakt inom det sociokulturella perspektivet. Det 

medför att ord och uttryck ses som analytiskt intressanta då de kan ge en bild av vad läraren 

riktar sitt fokus mot och dennes syn på lärande och hur det främjas (Eriksson Gustavsson & 

Samuelsson, 2007). Vi avser att anknyta till detta i vår studie. 

Alexandersson (2009) uttrycker: ”Det krävs således en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv 

miljö” (s. 113) när hon beskriver förutsättningar för lärande och utveckling sett ur ett 

sociokulturellt perspektiv. För att synliggöra den samverkan som sker mellan de olika 
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elementen i undervisningen anknyter vi i analysen av resultatet till en lätt modifierad variant 

av den didaktiska triangeln som Erfjord, Hundeland och Carlsen (2012) tagit fram. 

Fig.2. The didactic triangle (Erfjord et al., 2012, s. 663) 

Den didaktiska triangeln används av oss för att skapa en förståelse av lärares didaktiska 

ställningstaganden för att främja kommunikationen och lärandet i klassrummet samt för att 

förstå vad läraren riktar in sig på i den samverkan som äger rum i elevernas lärandemiljö. Hur 

ser samspelet ut mellan triangelns tre element, ingår alla tre delarna, vad är i fokus för den 

kommunikation som äger rum i klassrummet?  

Ytterligare stöd för Vygotskijs utvecklingsteori ges bl.a. av Säljö (2010) samt av Wettergren 

(2013) som menar att det är av största vikt att lärare finns nära och arbetar för en aktiv 

kommunikation där elevernas röster och tankar blir hörda. En förutsättning för fortsatt lärande 

är att läraren är lyhörd för kvaliteter i tankemönster och kan utveckla elevernas samtal och 

tänkande så att det närmar sig den matematiska diskursen och leder lärandet vidare (Mercer & 

Sams, 2006; Riesbeck, 2008; Swaffield, 2011). I det resonemanget blir även kopplingen 

mellan den didaktiska triangelns tre ingående element synliggjord. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att, utifrån lärare som ingår i Matematiklyftet, beskriva och 

analysera lärares erfarenheter av muntlig kommunikation som en del av matematik-

undervisning, matematiklärande och matematikbedömning, samt hur detta kan förstås.  

Frågeställningar   

 Vad anser lärarna i studien vara viktigt för att utveckla elevers matematikkompetens? 

 På vilket sätt anser lärarna i studien att de främjar elevers lärande i matematik genom 

muntlig kommunikation och vad uppfattar lärarna som hinder i det arbetet?  

 Vilken betydelse får kommunikationskompetens vid bedömning av elevers lärande i 

matematik enligt lärarna i studien? 

Pedagogical mathematics 
activities 

Teacher Student 
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Metod 

Metodval och forskningsansats 
Syftet med denna studie är att, utifrån lärare som ingår i Matematiklyftet, beskriva och 

analysera lärares erfarenheter av muntlig kommunikation som en del av matematik-

undervisning, matematiklärande och matematikbedömning, samt hur detta kan förstås.  

Vår studie har en kvalitativ ansats baserat på att när syftet med en studie är att nå fördjupad 

förståelse för ett område, ett skeende eller en företeelse genom att ta del av individers 

upplevelser och därefter tolka dem utifrån studiens teoretiska perspektiv anses en kvalitativ 

ansats vara lämplig (Backman, 2008; Creswell, 2012; Fejes & Thornberg, 2009; Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Då vår avsikt är att beskriva och analysera lärares erfarenheter av muntlig kommunikation 

som en del av matematikundervisningen och vid matematikbedömning har vi valt att använda 

oss av intervjuer som datainsamlingsmetod då det anses ge möjligheter att nå djupare i 

intervjupersonens uppfattningar, framför allt för intervjuare som lyckas vara goda lyssnare 

(Creswell, 2012; Kvale & Brinkman, 2014). Intervjuerna har efterföljts av ett intensivt 

gemensamt analysarbete med strävan att få syn på teman, likheter, skillnader och mönster i 

materialet och genom detta även lyckas se bortom det ögat kan iaktta och nå ett djup i 

analysarbetet (Fejes & Thornberg, 2009). 

Deltagare och urval 
Undersökningen omfattar tolv lärare i två mindre kommuner som har mellan ett och trettio års 

erfarenhet av undervisning i matematik. De är behöriga matematiklärare för de årskurser de 

undervisar i. Då samtliga undervisande matematiklärare i dessa båda kommuner har gått eller 

går Matematiklyftet medför det att samtliga informanter har den fortbildningen med sig. 

Genom de lärare vi intervjuat har vi fått täckning för grundskolans samtliga tre stadier vilket 

vi anser skapar en ökad möjlighet för en bredare bild av vår undersökning.  Antalet 

deltagande lärare grundar sig i att vi vill ha ett väl avvägt antal informanter i förhållande till 

studiens syfte och omfattning (Kvale & Brinkman, 2014).  

Vår ram för urvalet har varit att lärarna i studien ska undervisa i matematik samt att vi vill ha 

med lärare från grundskolans samtliga stadier och gärna få båda könen representerade. Vi 

tillfrågade alla deltagare i Matematiklyftet i dessa två kommuner och delade då även ut ett 

missivbrev (Bilaga 1). Utifrån denna information fick lärarna anmäla sitt intresse för att 

medverka i studien. Vårt val att vända oss till samtliga lärare grundar sig i att vi, i möjligaste 
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mån, ville undvika att vår förkunskap om vissa av lärarna i de båda kommunerna, medvetet 

eller omedvetet, skulle styra vårt urval och därmed leda till att resultatet påverkades i en viss 

riktning (Creswell, 2012).  

Genomförande 
Vi har använt oss av intervjuer som datainsamlingsmetod.  Flertalet av intervjuerna har 

genomförts på informanternas arbetsplatser, medan några har genomförts hemma hos den 

intervjuade då denne har önskat det. Det viktigaste i valet av plats har varit att den intervjuade 

ska känna sig bekväm med situationen (Kvale & Brinkman, 2014) och att platsen i möjligaste 

mån ska vara fri från störningsmoment (Creswell, 2012). Samtliga intervjuer har spelats in 

med hjälp av Röstmemo på Iphone och därefter överförts till ljudfiler på våra datorer för att 

ge möjlighet till omlyssning och transkribering. Inspelningarna har även kompletterats med 

korta anteckningar som gjordes löpande under intervjuerna, något som förordas av Creswell 

(2012) samt Kvale och Brinkman (2014). Valet att spela in intervjuerna grundar sig även i att 

vi fördelat genomförandet av intervjuerna jämnt mellan oss och ville delge varandra dem i 

den obearbetade formen för att i möjligaste mån nå ett tillförlitligt resultat. 

Intervjuerna, som tog drygt 60 minuter vardera, har varit av den halvstrukturerade karaktären. 

Den här typen av intervju har, enligt Kvale och Brinkmann (2014), som mål att dokumentera 

intervjupersonens upplevelse av något för att intervjuaren sedan ska tolka innebörden av de 

beskrivna företeelserna. En halvstrukturerad intervju kännetecknas av att den har öppna frågor 

där intervjupersonen får tala relativt fritt utifrån det tema som samtalet är uppbyggt kring. För 

att kunna hålla ett ramverk kring intervjuerna har vi använt oss av en intervjuguide med 

utrymme för kommentarer, följdfrågor och speglingar kopplade till intervjupersonernas svar 

(Creswell, 2012). Intervjuguiden har använts mer vägledande än styrande, då strävan var att 

ge utrymme för de tankar och fördjupningar som varje enskild intervjuperson gav uttryck för. 

Frågorna har formulerats i en strävan att få en fördjupad förståelse av intervjupersonernas 

tankar och idéer kring samtalets och kommunikationens betydelse i matematiklärande och 

matematikbedömning. Eftersom vi ville få fram hur intervjupersonerna själva agerar i 

undervisnings- och bedömningssituationer ville vi inte enbart ha riktade frågor om samtalets 

betydelse. Vår avsikt var istället att fokusera på att genom öppna frågor ge möjligheter till 

beskrivningar och egna bilder av framgångsverktyg i lärande och bedömning i matematik. 

I en intervjustudie av detta slag behöver forskare reflektera över sig själva i relation till 

datainsamlingen. Vi menar att vi levt upp till det genom att vi som skriver uppsatsen är 
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undervisande lärare i olika årskurser (1-5 respektive 6-9) samt på olika skolor och därmed kan 

komplettera varandras erfarenheter och förförståelse av intervjupersonerna. Dessutom kan vi 

undvika att den av oss båda som har närmare kännedom om intervjupersonen är den som 

genomför intervjun. Vi har dessutom gjort noggranna etiska avvägningar rörande platsen för 

intervjuernas genomförande och de eventuella maktaspekter som intervjusituationen kan 

innebära (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Dataanalys 
Vår strävan har varit att genom en tydlig medvetenhet om de teoretiska glasögon analysen 

görs igenom skapa mening ur våra data (Fejes & Thornberg, 2009). Analysarbetet och 

tolkningen har genomförts med en kvalitativ ansats då fokus varit att få fram och förstå de 

intervjuades tankar, erfarenheter och åsikter (Creswell, 2012; Fejes & Thornberg, 2009; Kvale 

& Brinkmann, 2014).  Kvale och Brinkmann (2014) betonar vikten av att redan innan 

intervjuerna genomförs besluta sig för vilken analysmetod som ska användas då det beslutet 

påverkar arbetet inför, under och efter intervjuerna och det har varit till stor hjälp. 

Analysarbetet har inletts var och en för sig då kvalitativa analyser alltid är unika och beroende 

av forskaren som gör dem (Fejes & Thornberg, 2009) och att då inleda på varsitt håll ger ökad 

möjlighet till intressanta tolkningar. Därefter har vi gjort gemensamma analyser av insamlade 

data som har utgjorts av intervjuer, transkribering av betydelsebärande delar och noteringar i 

anslutning till intervjuguiden. Vi har tittat och lyssnat på varje enskild lärares svar och har 

därefter kategoriserat datamaterialet i teman som grundar sig på nyckelbegrepp knutna till 

undersökningens syfte. Vår strävan har varit att få syn på likheter, skillnader och mönster 

kopplade till de kategorier vi fått fram ur datamaterialet. Ett nästa steg har varit en strävan att 

se förbi det omedelbara och explicita i materialet samt att försöka förstå våra data med 

utgångspunkt i den didaktiska triangeln (se fig. 2).  

Etiska överväganden och kvalitativa kvalitetskriterier  
I strävan att öka tillförlitligheten och ge mottagarna insikt i hur studien kan förstås är vår 

avsikt att här synliggöra kvalitativa kriterier och etiska överväganden vi tagit i beaktande.   

Vår studie bygger på intervjuer vilket innebär en mängd etiska överväganden gällande såväl 

genomförande som den produkt studien resulterar i (Kvale & Brinkman, 2014). Vi har gjort 

vårt yttersta för att möta informanterna och hantera studien i enlighet med de etiska principer 

för forskning som finns samlade på www.codex.vr.se (Vetenskapsrådet, 2015a).  Ett led i det 

är att vi löpande under processen har fokuserat avvägningen mellan intresset att göra en studie 

http://www.codex.vr.se/
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av god kvalitet och skyddandet av de personer som ingår i studien (Larsson, 2005). Samtliga 

deltagare i studien har i missivbrev (Bilaga 1) informerats om syftet med studien, dess 

utförande samt att deras deltagande är frivilligt och därmed när som helst kan avbrytas av dem 

själva.  Vi har även tydliggjort hur konfidentialiteten, d.v.s. anonymiteten och 

materialhanteringen kommer att hanteras (Backman, 2008; Göransson & Nilholm, 2009; 

Larsson, 2005; Vetenskapsrådet, 2011). I det ingår att datamaterialet endast kommer att 

användas för studiens syfte samt enbart vara tillgängligt för oss som genomför studien. I 

uppsatsen kommer samtliga informanter att vara avidentifierade. 

Det är av vikt att forskare positionerar sig själv gentemot den kvalitativa studien de avser att 

utföra då de är sina egna verktyg i analysarbetet och dess resultat därmed är beroende av 

forskarens bakgrund, referensram, intressen i studien och tolkningar (Creswell, 2012; 

Gustavsson, 2010; Larsson, 2005). I det ingår för oss bl.a. en öppenhet med att vi båda är 

lärare med ett stort matematik- och specialpedagogiskt intresse samt en tydlighet rörande 

studiens teoretiska referensram. Kombinerat med ovanstående aspekter medför det ett 

kontinuerligt reflekterande i förhållande till vår studie och dess resultat då det, för 

tillförlitlighetens skull, är viktigt att förståelsens utgångspunkter är tydliga för läsarna.  

Ytterligare en aspekt som vi beaktar är en tydlighet rörande urvalsgruppen och hur vi refererar 

till den, då även det är av vikt för förståelsen av resultatet samt kan vara av betydelse för om 

en eventuell överförbarhet av resultatet till andra sammanhang anses möjlig (Göransson & 

Nilholm, 2009). 

Larsson (2005) lyfter flera faktorer som är av betydelse för studiens kvalitet, bl.a. att det löper 

en röd tråd genom arbetet och att dess olika delar bidrar till förståelsen av helheten. Här är vår 

strävan att erbjuda en tydligt strukturerad rapport som synliggör det väsentliga och dess 

nyanser för läsaren som genom det förhoppningsvis kan erbjudas tänkvärda aspekter av synen 

på muntlig kommunikation som en del av lärandet.  I denna strävan är det dock av största 

betydelse att data hanteras med varsamhet och inte förvanskas för att nå önskade resultat då 

sanningen är av största vikt.   

Resultat  
Syftet med denna studie är att, utifrån lärare som ingår i Matematiklyftet, beskriva och 

analysera lärares erfarenheter av muntlig kommunikation som en del av matematik-

undervisning, matematiklärande och matematikbedömning, samt hur detta kan förstås.  
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Syftet i kombination med de tre frågeställningar som studien utgår från utgör bas för den 

gemensamt genomförda analysen och resultatredovisningen. Varje fråga har omformulerats 

till en rubrik som efterföljs av underrubriker i form av de teman analysen synliggjort. 

Resultatdelen avslutas med ett avsnitt där resultaten relateras till den didaktiska triangeln 

(Erfjord et al., 2012, s. 663) som utgjort studiens analysverktyg.  

Utveckling av matematisk kompetens 
Analysarbetet kopplat till vår frågeställning rörande utveckling av elevers matematiska 

kompetens resulterade i tre teman: Språkanvändning, Kommunikativ lärmiljö och 

Specialpedagogiska insatser.  

Språkanvändning 

Lärarna fick beskriva en matematiklektion och där framkom det vilken avgörande betydelse 

samtalet och språket har för elevernas vidare utveckling inom matematiken.  Resultatet visade 

att eleverna lär i samspel med andra och vikten av att erbjuda tillfällen att träna den muntliga 

kommunikationen ansågs viktig. Genom exempelvis problemlösning ges eleverna i den 

muntliga kommunikationen möjlighet att ta del av sitt eget och andras sätt att tänka och 

resonera, det vidgar språket och lärandet. När eleverna upptäcker att de inte står ensamma 

utan får ta del av varandras resonemang, skapas förutsättningar till en större förståelse och 

lärarna upplever att det i samtalet öppnas upp för kunskapsutveckling. Här lyfts även 

betydelsen av ett tillåtande klassrumsklimat där felsvaren utgör en del av lärandet och 

språkutvecklingen ses som en viktig aspekt. 

Att öva på sin förmåga att lyssna är även det utvecklande för språket och den kommunikativa 

kompetensen som inte enbart omfattar tal. Eleverna ges genom att lyssna på varandras 

resonemang möjlighet att utöka sin förståelse och sitt språk då de erbjuds ett bredare 

kunskapsperspektiv. Lyssnandet är en viktig del för att kunna följa och utveckla matematiska 

resonemang. Resultatet visar att eleverna utvecklar sin kommunikativa kompetens när det 

skapas tid för muntliga diskussioner, men endast ett fåtal lärare lyfter fram lyssnandet som en 

aspekt av kommunikationen och språkutvecklingen. 

Att språket är av största vikt för att utveckla matematisk kompetens syns tydligt. Betydelsen 

av ett korrekt matematikspråk finns det dock delade meningar om. Resultatet visar dels vikten 

av att nära nog alltid använda ett matematiskt språk som introducerats tidigt i undervisningen 

för att undvika att eleverna befäster felaktiga benämningar på begreppen som kan medföra 

svårigheter längre fram, något en lärare uttrycker enligt följande: 
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”Vi förenklar språket och hittar på nya ord så mycket att de missar både betydelsen och 

får svårt längre fram…” (Lärare 1) 

Det andra synsättet som framträder är att det är viktigare att se det matematiska språket som 

ett verktyg, alltså att vi hellre ska förstå varandra än att ständigt fokusera på användandet av 

korrekta begrepp. Att det viktigaste är att eleverna kan använda, resonera kring och applicera 

matematiken på rätt sätt.  Vi behöver möta eleven där den befinner sig här och nu i lärandet.  

Det matematiska språket benämns här som matematisk retorik och ett verktyg som tränar det 

logiska tänkandet.  

”för mig är det inte viktigt om en elev använder benämningen addition eller plus, utan 

hur den resonerar kring det” (Lärare 8) 

Att skapa möjligheter för eleverna att ta det vardagliga språket allt närmare det matematiska 

upplevs vara prioriterat.  Det finns dock en viss osäkerhet kring vilka metoder/verktyg som är 

framgångsrika i arbetet. Det kan ske genom att kombinera det korrekta matematikspråket med 

det vardagliga språket och använda det som en brobyggare för att skapa en djupare förståelse 

för elevernas matematikkunskaper. Dessa språk ses då som parallella spår och utgör varandras 

stöttor istället för motpoler. ”Eleverna har ett språk sinsemellan, jag får ta det vidare.” 

(Lärare 5) 

Kommunikativ lärmiljö 

Förmågor som inte ingår i kunskapskraven, exempelvis självkänsla, självförtroende, 

uthållighet och nyfikenhet lyfts fram i resultatet som förutsättningar för att utveckla 

matematisk kompetens. Dessa aspekter lyfts främst i samband med lärmiljön och det dilemma 

som kan uppstå kring elever som visar motstånd till muntlig matematisk kommunikation. 

Motståndet kan enligt resultatet bero på blyghet eller en osäkerhet som framträder genom att 

dessa elever ofta vill redovisa ett korrekt svar. 

Att skapa en lärmiljö som bygger på ett resonerande klimat, där elever och lärare känner 

trygghet och vågar ställa frågor och diskuterar sig fram till olika lösningar, lyfts som en 

framgångsfaktor för att utveckla elevernas kommunikativa kompetens. Den lärmiljön bygger 

på att man som lärare kan vidga och ibland även frångå läromedlets tänkta upplägg. Detta 

kräver att läraren har goda ämneskunskaper, känner trygghet i att utmana eleverna med frågor 

och möta upp dem i diskussioner, eller som en lärare uttrycker det: ”att som lärare våga 

frångå det planerade för att ge plats till det oväntade.” (Lärare 4) 
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I resultatet signalerar flera av lärarna en osäkerhet gällande sina ämneskunskaper trots att de 

har formell behörighet. Det uttrycks att det finns en osäkerhet om hur undervisningen ska 

utformas för att få den muntliga kommunikationen att bli en naturlig del. Det i kombination 

med att det uttrycks en trygghet i att ha ett läromedel så lärarna ”får med allt” gör att 

kommunikationen inte riktigt får utrymme trots medvetenhet om kursplanens mål. ”De vill att 

det ska vara viktigt, eller det är det väl för det står ju i kursplanen…” (Lärare 11) 

Genom att bygga sin undervisning kring den muntliga kommunikationen skapas det 

möjligheter till direkt återkoppling till lärandet. Det synliggörs av att den muntliga dialogen 

ger möjlighet till direkt förståelse av elevens tänkande och det ger möjlighet till en omedelbar 

påverkan som bidrar till att bygga en hållbar matematisk kompetens. Att arbeta med muntlig 

kommunikation är att arbeta processinriktat och skapa en lärandemiljö som bygger på att 

eleverna ska vara frågvisa och öva på att uttrycka sitt matematiska kunnande även när de 

möter på hinder i lärandet. Genom att formulera egna frågor kopplade till svårigheterna 

tvingas eleverna sätta ord på sin kunskap något som ofta för dem ett steg närmare lösningen. 

En samtalande lärmiljö levandegör matematiken och skapar en grogrund för en djupare 

förståelse, något lärarna är eniga om är av vikt för utveckling av matematikkompetensen.  

Att även ha långsiktiga mål för elevernas lärande lyfts fram i resultatet utifrån aspekten att det 

inte enbart handlar om att eleverna ska klara kunskapskraven för behörighet till gymnasiet. De 

behöver även ha förmågan att genomföra gymnasiet baserat på en bred och hållbar 

kunskapsgrund som är beroende av att kommunikationen har getts utrymme i lärmiljön. 

”Genom att ha en god utvecklad kommunikativ kompetens ger jag mina elever inte bara 

behörighet till gymnasiet, jag ger dem en biljett ut därifrån.” (Lärare 9)  

Specialpedagogiska insatser  

Den specialpedagogiska resursen kan fungera som ett hjälpmedel för att utveckla den 

matematiska kommunikativa kompetensen. Det uttrycks behov av specialpedagogiskt stöd i 

avseende att skapa mindre sammanhang för de elever som mött hinder i matematiklärandet. 

Vi kan se detta i form av mindre grupper utifrån en form av nivågruppering, lärarstödda 

dialoger med ett fåtal elever eller i form av enskilt riktat stöd. Resultatet visar dock att det inte 

alltid upplevs främja elevernas lärande, utan att det finns vinster i att arbeta med hela gruppen 

med dess spridning då det öppnar upp för en annan form av resonemang och tolkning. 

Specialläraren kan då istället fungera som en extra resurs i klassrummet vilket resulterar i att 

det är fler som har möjlighet att fånga upp elevernas samtal och matematiska tankar. Enighet 
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råder om att lärarna och eleverna är mest hjälpta av den specialpedagogiska tid som ägnas åt 

arbete tillsammans med elever. 

En viktig förutsättning för att bidra till utvecklandet av elevernas matematiska kompetens är 

att specialläraren har ämneskunskaper. Ämneskunskaperna lyfter fram det specialpedagogiska 

stödets handledande roll kopplat till individanpassade insatser, anpassning av lärmiljö, 

arbetssätt och material som kan främja kommunikationen och lärandet. Speciallärarens 

främsta roll är att kartlägga vad hindren består i och ta fram passande åtgärder och även då 

betonas ämneskompetensen vara av avgörande betydelse. 

”Det blir ju svårt när matematiken saknas för då vet ju inte specen riktigt vad det 

eleverna säger och gör visar för kunnande och brister…” (Lärare 12)  

Elevers lärande i matematik genom muntlig kommunikation 
Analysarbetet har synliggjort tre teman kopplade till främjande av elevers lärande genom 

muntlig kommunikation: Samtal som läranderesurs, Främjande strategier och Kontextuella 

hinder. 

Samtal som läranderesurs 

Studien synliggör en samstämmighet om muntlig kommunikation som en viktig del i arbetet 

för att främja elevernas lärande i matematik. Framför allt lyfts talet som det bärande elementet 

i den muntliga kommunikationen. Ett fåtal betonar att samtal för lärande kännetecknas av ett 

givande och ett tagande som endast möjliggörs om parterna i samtalet både kan lyssna in och 

bidra med sina tankar.  

Samtalet ses som en möjlighet att ge matematiken liv och hjälpa eleverna att nå en 

medvetenhet om sitt lärande, d.v.s. det blir ett verktyg som bidrar till att görandet länkas över 

till ett lärande. Den muntliga kommunikationen lyfts även fram som ett hjälpmedel för att få 

syn på och uppmärksamma elevernas matematikkunnande och tidigt upptäcka eventuella 

hinder som eleven mött. Läraren ges genom samtalet tillfälle att förstå vad som orsakat 

hindret och därmed ökar möjligheten att ge adekvat stöd. Som en viktig förutsättning för att 

nå fram till dessa främjande samtal betonas vikten av att skapa goda relationer till eleverna 

och inom elevgruppen. Erfarenheten av samtalet som läranderesurs för såväl elever som lärare 

uttrycktes på följande sätt av en av lärarna i studien, 

 ”När vi inte bara gör uppgifter som tränar på t.ex. likhetstecknets innebörd utan även 

samtalar om det får jag en tydligare bild av om de verkligen greppat innebörden och inte 

bara fastnat i det ytliga görandet.”(Lärare 12) 
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Samtliga lärare i studien menar att lärande sker i samspel med andra, att samtal främjar 

lärandet samt att läraren har stor betydelse för att undervisningen erbjuder detta. Vi ser dock 

skillnader i vad det kan innebära. Dels synliggörs bilden av läraren som en ständigt aktiv 

samtalsdeltagare som utmanar elevernas kunnande och stödjer befästandet av matematiska 

begrepp som en förutsättning för att lärande ska möjliggöras. Dock finns även synen på lärare 

i en mer organisatorisk och didaktisk roll som handlar om att skapa samtalstillfällen med ett 

tydligt syfte där lärande sker trots att lärarens deltagande kan vara mer sporadiskt. De senare 

uttrycker att elevernas lärande utmanas och utvecklas ännu mer då de förklarar för en kamrat 

som inte besitter samma djupa matematikkunnande som läraren. De menar att lärarens 

kunnande, i dessa situationer, omedvetet kan göra att han/hon förstår eller tolkar in mer i det 

som uttrycks än vad eleven egentligen har visat, vilket belyses i följande citat. 

” I samtal mellan elever synliggörs ofta förståelsen ännu mer. Vi lärare är lite för bra på 

att ”klä på” det elevernas säger så vi kanske förstår mer än de sagt…”(Lärare 10) 

Främjande strategier 

Inledningsvis hör vi lärare uttrycka att de inte har metoder för muntlig kommunikation som 

främjar lärandet i sin undervisningssituation, men efterhand visar det sig att samtliga lärare 

har någon form av strategier. Främst handlar det om användande av någon form av stöd, 

främst hjälpmedel eller ytterligare pedagoger, men det finns även exempel på lärare som 

upplever sig ha hittat en struktur genom arbetssätt och metoder som inte är beroende av yttre 

stöd i samma utsträckning. De lärare vars strategier handlar om användande av hjälpmedel 

återfinns i alla årskurser, men beträffande vad som används syns en variation. 

Bildstöd i form av allt från bilder på verkliga händelser/företeelser och sagor till diagram, 

kurvor och liknande anpassat till elevernas utvecklingsnivå ser vi förekommer som verktyg i 

alla åldrar. Med stöd av bilderna löser eleverna problem, får idéer, diskuterar olika påståenden 

och arbetar processinriktat genom att förklara sina tankar och lösningsstrategier för såväl 

kamrater som lärare. ”Bilder kan lösa upp många knutar upplever jag och det är bra för 

samtalen.” (Lärare 7) 

Det konkreta materialet som stöd för matematisk, muntlig kommunikation, oavsett om det är 

kopplat till arbete med interaktiva hjälpmedel eller ej, benämns nära nog enbart av lärare som 

är verksamma med de yngre barnen, men där lyfts det istället fram som en mycket viktig 

ingrediens för att utveckla samtalen. ”De är ju små och behöver kunna ta på, vrida och vända 

och peka på något …”(Lärare 1) 
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Nedtecknad dokumentation av tidigare lärande som stöd för samtal som fokuserar på 

reflektion kring det egna lärandet i relation till uppsatta lärandemål kan vi inte härröra till en 

specifik ålder på elever. Här uttrycks vissa farhågor att skriften/tecknandet kan hämma elever 

och eventuellt signalerar att det muntliga inte är viktigt nog i sig självt. Sammanfattningsvis 

landar dock resonemanget i att kombinationen av uttrycksformerna synliggör lärandet och 

skapar förutsättningar för ett framtida skriftligt resonemang. 

De lärare som uttrycker sig ha kommit långt gällande muntlig kommunikation som en naturlig 

del i matematikundervisningen pratar om arbetssätt som möjliggör samtal. Exempelvis lyfts 

diskussioner i klassen som bygger på en medveten tanke om de didaktiska val som görs ända 

från lärandemål, gruppindelning och val av uppgifter till genomförandet. Här betonas mod 

som handlar om att känna trygghet i sin kompetens och därmed våga välja bort vissa saker för 

att skapa tid för samtal och släppa in eleverna som aktiva medskapare av lärandet, något som 

en lärare uttryckte på detta sätt,  

”Våga! Du vinner lärande om du vågar lägga undervisningstid på kommunikation och 

kvalitet istället för på uppgiftskvantitet!” (Lärare 2) 

Kontextuella hinder  

Hinder i arbetet att främja elevers lärande genom muntlig kommunikation synliggjordes av 

samtliga lärare i studien. Synen på hindren var likartad oavsett vilka åldrar lärarna 

undervisade. Dock nämndes negativ attityd till ämnet endast av dem som möter äldre elever. 

”De orkar liksom inte ens tänka på matematik längre, de vill inte ha med matematik att 

göra och orkar inte igenom ett resonemang, de ger upp!”(Lärare 9) 

Elevgruppens storlek och sammansättning framträder som en faktor som påverkar 

möjligheten att nå den kommunikation lärarna anser främjar lärandet.  Flertalet av lärarna 

uttrycker fördelen med muntlig kommunikation i mindre elevgrupper eller med fler pedagoger 

involverade för att få mer tid för varje elev. Att ständigt föra samtal med färre elever i en mer 

eller mindre permanent konstellation lyfts dock som ett möjligt hinder för lärande då eleverna 

går miste om de möjligheter att ta del av andras tankar som komplement och utmaningar av 

det egna tänkandet som diskussioner i större grupp kan erbjuda. Helklassdiskussioner 

förutsätter att läraren har en struktur som bygger upp diskussionen och skapar utrymme för 

samtliga elever att höras och delta i samtalet för att lärandet ska främjas, inte hindras. 

En utmaning är att skapa lärandemiljöer där kommunikationen utgör en naturlig del av 

lärandet om eleverna inte skolats in i det från början. Många lärare i studien upplever att det 
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matematiska språket har introducerats försent och att många elever genom tyst och enskilt 

räknande har befäst metoder och arbetssätt som inte är hållbara och därmed utgör hinder. 

Dessutom upplever vissa elever ett obehag att prata inför en grupp och det ökar svårigheten 

att få igång en diskussion som leder fram till olika lösningar. Ofta söker eleverna efter att 

leverera korrekt svar utifrån det som de upplever att läraren förväntas vilja höra. Denna 

upplevda förväntan är inte alltid bara en förväntan visar det sig: 

”Många gånger är det ju faktiskt så att vi lärare är på jakt efter och förväntar oss ett 

direkt och korrekt svar!” (Lärare 8) 

Kursplanen i matematik, och då främst det centrala innehållet, i kombination med tiden bidrar 

till en stress hos lärare. Denna stress utgör ett hinder som påverkar den muntliga 

kommunikationen i klassrummet negativt. Antalet matematiktimmar som finns till förfogande 

är begränsat och då väljs i flera fall samtalande aktiviteter bort till förmån för att hinna färdigt 

boken. ”Det är så mycket som ska hinnas med enligt kursplanen och så matteboken…!” 

(Lärare 3) Den prioriteringen påverkas även av yttre förväntningar, främst från föräldrar, men 

ibland även av kollegor som har en bestämd bild av hur matematikundervisning ska gå till. 

Kommunikationskompetensens betydelse vid bedömning 
Vid analysen av kommunikationskompetensens betydelse vid bedömning utkristalliserades 

följande tre teman: Kommunikation som bedömningsunderlag, Matematikspråkets betydelse 

och Bedömningens fokus.  

 Kommunikation som bedömningsunderlag 

Studien visar att lärarna i stor utsträckning använder sig av och känner sig väl insatta i 

muntlig bedömning i formativt syfte under lektionernas gång. Den bedömningen handlar 

främst om att få syn på hur eleverna har förstått det som ska bearbetas och den genomförs 

snabbt som en del av lektionen. ”Jag gör snabba avstämningar för att bedöma hur min 

undervisning landat och hur jag ska ta lektionen vidare.” (Lärare 6) Bedömningen sker 

främst genom samtal med eleven vid dennes arbetsplats eller vid gemensamma genomgångar. 

Den här bedömningen uttrycks som mycket viktig för lärandet och den omsätts snabbt i den 

fortsatta undervisningen och lärandet, men ses som mer informell och dokumenteras sällan. 

 

Muntlig bedömning är av stor vikt, främst när det gäller att få syn på elevernas kunnande och 

tänkande bakom de skriftliga svaren. Lärarna säger att den muntliga bedömningen väger lika 

tungt som den skriftliga. Trots det visar studien att muntlig bedömning ofta beskrivs som 

komplement till skriftliga test. Vidare uttrycks att den muntliga bedömningen i och för sig 
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förtydligar, men att eleven vid ett skriftligt bedömningstillfälle måste visa att kunskaperna 

befästs. 

För att den muntliga bedömningen ska likställas med den skriftliga syns efterfrågan av en 

enkel, hållbar och strukturerad rutin för dokumentation som är synlig för andra än enbart 

lärarna själva. Dokumentationsfrågan blir då en svårighet och en nyckelfråga, inte för 

undervisningens skull utan för att den ”officiella” bedömningen som ska redovisas för 

föräldrar, skolledare etc. ska kunna motiveras. 

”Jag hör att jag säger att den väger lika tungt, men jag har ju inget att visa upp… Det 

kanske bara är i stunden den har samma tyngd?” (Lärare 7) 

Flera av lärarna i studien pratar om samlärandets betydelse i bedömningen. Att det finns givna 

begränsningar i lärandet om eleven endast lär sig själv och att eleverna därför bör få diskutera 

sig fram till ny kunskap. En viss ambivalens framträder dock då samlärande, gruppsamtal och 

kommunikation lyfts som givande bedömningstillfällen, samtidigt som vi i nedanstående citat 

ser en osäkerhet rörande hur kunskap som växt fram i ett samtal ska kunna bedömas på ett 

tillförlitligt sätt. 

”Det är svårt, för om de samtalar med varandra blir de liksom ett vi och hur ska jag då 

veta vem som egentligen kan vad?” (Lärare 3) 

Matematikspråkets betydelse 

Betydelsen av att kunna göra sig förstådd och den språkliga förmågans betydelse för 

bedömningens utfall framgår tydligt. Vi ser dock en uppdelning kopplad till synen på 

användandet av ett matematiskt språk. Å ena sidan uttrycks att det är av allra största vikt att 

eleverna använder sig av ett korrekt matematikspråk då det anses vara en avgörande aspekt 

för hur långt eleven kommit i sitt matematiska lärande. Den andra falangen betonar 

uttrycksförmågan och menar att det viktigaste är att göra sig förstådd. ”Ibland är det viktigare 

att vi förstår varandra än att termerna är korrekta”(Lärare 8) De menar att matematiskt 

kunnande och förståelse kan synliggöras även om de matematiska begreppen inte används.   

Studien synliggör språklig förståelse som ett mål med kommunikationen, men hur den 

förståelsen ska visas och mätas vid bedömningstillfället finns det skilda meningar om. Vissa 

lärare uttrycker att en strävan mot att lära sig det matematiska språket naturligtvis är viktig, 

men att det är viktigast att avsändare och mottagare förstår varandra och att det matematiska 

kunnandet synliggörs. Andra menar istället att användandet av korrekta matematiska begrepp 
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är en förutsättning för förståelsen. ”Använder de sig av matematikspråket visar de att de 

förstått.” (Lärare 5) 

Bedömningens fokus 

Den muntliga kommunikationen och kommunikationskompetensen synliggörs som kraftfulla 

bedömningsverktyg, men att klä bedömningens fokus i ord framträder som betydligt svårare. 

Kommunikationsförmågan lyfts fram som en tillgång för att få syn på elevernas förståelse av 

det matematiska innehållet, men bedömning av själva kommunikationskompetensen visar sig 

upplevas betydligt svårare. ”Pratar gör de ju, men är det ”bara” prat eller bedömningsbart 

innehåll…?” (Lärare 2) 

Vad som fokuseras vid bedömning av kommunikationskompetens varierar, men språket och 

begreppsanvändningen återkommer ständigt då de tydligt synliggörs i kommunikationen. 

Rörande övriga aspekter av kommunikativ förmåga uttrycks en vilsenhet och en ambivalens. 

Kommunikationskompetensen beskrivs främst i form av aktiviteter istället för som lärandemål 

och bedömningen fokuserar det som dyker upp under arbetet med aktiviteten. I de fall där 

lärandemålet är i fokus för de uppgifter eleverna arbetar med ökar möjligheten att visa och 

därmed få syn på de efterfrågade kompetenserna. ”Jag utgår från det jag vill få chans att 

bedöma och så försöker jag hitta bra uppgifter.” (Lärare 6) Fortfarande kvarstår svårigheten 

att bedöma, men dessa lärare uttrycker en trygghet och säkerhet rörande vilket kunnande 

bedömningstillfället ska ge möjlighet att synliggöra. 

Förståelse av resultatet kopplat till den didaktiska triangeln 
Med utgångspunkt i studiens syfte att, utifrån lärare som ingår i Matematiklyftet, beskriva och 

analysera lärares erfarenheter av muntlig kommunikation som en del av matematik-

undervisning, matematiklärande och matematikbedömning, samt hur detta kan förstås följer 

här en sammanfattande bild av resultaten kopplade till den didaktiska triangeln (fig. 2) som 

utgjort studiens analysverktyg. 

Studien synliggör en positiv inställning till muntlig kommunikation som en viktig del av 

undervisning, lärande och bedömning i matematik, men hur den inställningen ska omsättas i 

undervisningen synes det råda en viss osäkerhet kring. Den osäkerheten kan, sett ur det 

sociokulturella perspektivet med dess betoning av kommunikation och samspel med andra 

som en grundsten i lärandet, utgöra en orsak till att elever möter hinder i sitt lärande. 

Språket och dess användning framträder som en avgörande faktor för elevernas lärande. Vi 

ser en tydlig betoning av vikten av att kunna uttrycka sig muntligt, medan förmågan att lyssna 
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inte alls lyfts fram på samma sätt trots dess stora betydelse för att möjliggöra samspel mellan 

elever, lärare och de matematiska aktiviteterna. Oavsett detta råder enighet om vikten av att 

språklig samverkan och förståelse mellan aktörer och matematiskt innehåll finns i 

lärandesituationer. Vi ser dels att användande av korrekta matematiska begrepp ses som en 

förutsättning för förståelse och lärande, men även de som betonar att samtal på ett språk som 

eleverna behärskar och förstår är en förutsättning för lärande där det matematiska språket 

utgör en del. Oavsett i vilken av dessa falanger lärarna tar sin utgångspunkt ser vi vikten av att 

låta elevernas förståelse och det matematiska innehållet tillsammans utgöra utgångspunkt för 

undervisningen för att undvika att kommunikationen och samspelet begränsas. Ytterligare 

aspekter som framträder tydligt i resultatet är betydelsen av att läraren är lyhörd för elevernas 

sätt att tänka samt har goda ämneskunskaper som möjliggör utvecklande av elevernas samtal, 

idéer och strategier. Sammantaget synliggör det en process där elev, lärare och matematisk 

aktivitet genom samtalet blir en samverkande helhet som främjar lärandet. 

Det råder samstämmighet om vikten av att möjliggöra dessa främjande samtalssituationer som 

en del av en hållbar matematikundervisning. Resultatet visar att då de matematiska 

aktiviteterna utgör utgångspunkt, leder det vidare till lärmiljön samt anpassningar av den och 

dess organisation i strävan att nå en kommunikation som främjar lärandet. Ofta efterfrågas 

fler pedagoger eller färre elever, och då främst av dem som ser lärarens ständiga närvaro i 

samtalet som en förutsättning för lärande. Att stödja aktiviteten med artefakter, exempelvis 

bilder och konkret material, upplever lärarna främjar samspelet och kommunikationen och 

därmed elevernas lärande. Trots att fokus här främst läggs på den matematiska aktiviteten 

(görandet) visar båda typerna av anpassningar på en strävan och en vilja att skapa 

undervisningssituationer som möjliggör samverkan mellan elever, lärare och matematik.  

När lärarnas frustration rörande tidsbrist kopplas till den didaktiska triangeln blir det tydligt 

att det är de matematiska aktiviteterna, styrda av läromedel, det centrala innehållet i 

kursplanen och/eller yttre förväntningar, som står i fokus och skapar stress. Vi ser att detta 

medför risk för att fokus läggs på görande istället för på lärande. 

Resultatet visar på en tydlig önskan om specialpedagogisk resurs som en del av elevernas 

matematiklärande. Vikten av att specialläraren har ämnesspecifika kunskaper i matematik 

betonas då det anses öka kvaliteten i matematiksamtalen och därmed gynnar fortsatt lärande. 

Vi ser att det hänger väl samman med den samverkan mellan elev, lärare och matematisk 

aktivitet som anses främja lärandet. Formen för det specialpedagogiska stödet varierar dock 
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och det påverkar lärandet på olika sätt. Att erbjuda undervisning enskilt eller i liten grupp är 

en ofta återkommande stödåtgärd. Här ses det mindre sammanhanget och närheten till läraren 

som en förutsättning för lärande. Sett ur det sociokulturella perspektivet uppstår en risk för att 

lärandet urholkas om eleverna ständigt exkluderas och/eller arbetar med kamrater på samma 

nivå då det inte erbjuder de möjligheter till utmaning som en dynamisk gruppsammansättning 

gör. Då utformning av den specialpedagogiska resursen istället baseras på vad man vill uppnå 

med den synliggörs ett helhetstänk som stämmer väl överens med den didaktiska triangelns 

samverkan. 

Muntlig bedömning i matematik framträder som en viktig aspekt för lärandet då den ger 

lärarna en tydligare bild av var eleverna befinner sig kunskapsmässigt än enbart skriftliga test. 

Trots att den muntliga bedömningen ges en mer informell roll än den skriftliga ser vi i vår 

analys att den upplevs ge tydlig och direkt återverkan på den fortsatta undervisningen då den 

genomförs i samverkan mellan den didaktiska triangelns tre element; elev, lärare och 

matematisk aktivitet, något som främjar lärandet. 

Bedömning av själva kommunikationskompetensen visar sig vara besvärligare. Lärarna är 

relativt trygga med sin egen och elevernas roll vid bedömningen, men det matematiska 

innehållet blir svårfångat. Orsaker till det kan vara att kommunikationskompetensen främst 

ses som en aktivitet och då hamnar de matematiska aspekterna i skymundan. En annan orsak 

som framträder är att lärarna inte är klara över vad de ska bedöma. I det läget blir det svårt att 

få en tydlig sammanlänkning mellan den didaktiska triangelns olika delar. När bedömningen 

istället utgår från ett lärandemål ges elev, lärare och den matematiska aktiviteten tydliga roller 

för sin samverkan, något vi ser underlättar bedömningen och därmed främjar lärandet. 

Sammanfattningsvis synliggör vår tolkning att då den didaktiska triangelns element ses som 

enskilda delar skyms processen dem emellan. I strävan att främja lärandet läggs då stort fokus 

på förändring inom varje enskild del istället för på samspelet mellan dem, t.ex. genom att 

fokusera betydligt mer på förändring av antalet elever eller lärare än på arbetssättet. De lärare 

som framträder som mest bekväma i uppdraget att främja elevers lärande genom muntlig 

kommunikation som en del av undervisning och bedömning är de som utgår från uppsatta 

lärandemål, sätter dessa i relation till eleverna och låter det styra undervisningen. Enligt vår 

tolkning, de som ser elev, lärare och matematiska aktiviteter som en samverkande helhet. 
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Metoddiskussion 
Syftet med denna studie är att, utifrån lärare som ingår i Matematiklyftet, beskriva och 

analysera lärares erfarenheter av muntlig kommunikation som en del av matematik-

undervisning, matematiklärande och matematikbedömning, samt hur detta kan förstås. 

Baserat på det valdes en kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod, något som har passat syftet väl.  

Att vi i studien intervjuat lärare som undervisar i matematik och dessutom deltar i, eller har 

deltagit i, Skolverkets satsning Matematiklyftet kan ha påverkat resultatet då de lärarna ingår i 

en process där matematiklärande och bedömning i ett formativt och kommunikativt syfte lyfts 

som en av byggstenarna för en hållbar matematikundervisning. Vi har endast tagit del av 

lärarnas beskrivningar och upplevelser av arbetet med muntlig kommunikation i klassrummet. 

Hade intervjuerna kompletterats med observationer skulle även det ha kunnat förändra 

studiens resultat. Steele (2001) stärker det antagandet då hon menar att lärare ofta upplever att 

de arbetar mer kommunikativt än vad verkligheten visar. 

Vid intervjutillfällena fanns en maktaspekt att ta hänsyn till, då det öppna frågor till trots, var 

vi intervjuare som kontrollerade situationen, något som kan ha påverkat informanternas svar 

(Kvale & Brinkmann, 2014). För att i möjligaste mån balansera upp maktbalansen och skapa 

en trygg miljö för informanterna erbjöds de att välja tid och plats för genomförandet, det 

upplever vi var gynnsamt. De var också, genom det informerade samtycket, väl medvetna om 

sina rättigheter att när de så önskade avbryta sitt deltagande (Kvale & Brinkmann, 2014; 

Vetenskapsrådet, 2011). Det faktum att studien är genomförd på två mindre orter har gjort oss 

extra vaksamma på att informanterna ska få vara anonyma och ej identifierbara i studien. Vi 

har även beaktat att vi har viss kännedom om informanterna och baserat på detta fördelat 

intervjuerna oss emellan för att öka studiens tillförlitlighet. I något fall har vi dock av 

praktiska skäl intervjuat en person vi känt sedan tidigare, något som inte enbart behöver ses 

som negativt, utan kan ha förstärkt informantens trygghetskänsla, något Kvale och Brinkmann 

(2014) menar är av vikt i intervjusituationer. 

Intervjuerna har möjliggjort för lärarna att berätta om sina erfarenheter och öppnat upp för 

följdfrågor för öka säkerheten för ett korrekt uppfattande av svaren. Informanterna har inte 

erbjudits möjlighet att ta del av gjorda transkriberingar och noteringar och därmed inte kunnat 

kommentera gjorda tolkningar, något som kunnat styrka tillförlitligheten ytterligare (Eriksson 
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Gustavsson & Samuelsson, 2007). Vi har dock varit tydliga med var uppsatsen kommer att 

publiceras samt erbjudit samtliga deltagare att få ett exemplar av den färdiga uppsatsen. 

Intervjuerna spelades in för att vi båda skulle få ta del av nyanser i tonfall och betoning som 

kan vara av betydelse vid analysen. Dock är det så att vi, trots att vi är verksamma lärare och 

vana vid samtalande, inte har någon större erfarenhet av intervjuande och det kan ha påverkat 

vad vi lyckats få fram av informanterna och därmed studiens resultat (Creswell, 2012). 

Analysarbetet inleddes på varsitt håll och därefter analyserade vi gemensamt, något som har 

bidragit till en djupare förståelse av materialet (Fejes & Thornberg, 2009). Vi har under 

arbetet med analysen av studien använt oss av den didaktiska triangeln (fig. 2). Den har varit 

ett användbart verktyg som bidragit till att hålla fokus på, och en röd tråd i analysarbetet. 

Analysen har gjorts med tydlighet kring studiens teoretiska ram och dess analysverktyg 

(Creswell, 2012; Fejes & Thornberg , 2009; Kvale & Brinkmann, 2009). Det i samverkan 

med att vi kontinuerligt ställt oss själva och våra erfarenheter i relation till de tolkningar vi 

gjort hoppas vi bidrar till förståelsen av resultatet. Att vi är lärare och verksamma inom det 

område studien genomförts kan ha påverkat resultatet. Förförståelsen kan ses som en styrka 

då den ökar chansen att få syn på nyanser i materialet, men kan även utgöra en risk för 

partiskhet och vinkling av materialet (Creswell, 2012).   

Vi är medvetna om att vi har genomfört en kvalitativ studie som utgått från ett relativt lågt 

antal intervjuer vilket begränsar räckvidden i de resultat vi kan se. Emellertid har studiens 

strävan inte varit representativitet utan fokus har legat på att få fram nyanser av förståelsen 

och erfarenheten av muntlig kommunikation hos de lärare som ingår i studien (Göransson & 

Nilholm, 2009).  

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie är att, utifrån lärare som ingår i Matematiklyftet, beskriva och 

analysera lärares erfarenheter av muntlig kommunikation som en del av matematik-

undervisning, matematiklärande och matematikbedömning, samt hur detta kan förstås. Vi har 

genomfört en kvalitativ studie som bygger på halvstrukturerade intervjuer. I studien 

medverkade tolv lärare som alla är behöriga matematiklärare för de årskurser i grundskolan 

som de undervisar i. Lärarna i studien deltar i eller har deltagit i Matematiklyftet.  

I resultatet framkommer hur viktigt det är, enligt lärarna, att skapa en god relation med 

eleverna för att kunna forma ett framgångsrikt lärandeklimat, något som även lyfts fram av 
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Ahlberg (2001) och Sterner (2014). Läraren kan genom att vara en aktiv lyssnare som deltar i 

diskussionerna och fångar upp elevernas idéer skapa ett samtalande lärandeklimat som stärker 

elevens begreppsförmåga samt synliggör deras lösningsstrategier (Harrison, 2012;. Hilling 

Drath, 2014; Wadlington & Wadlington, 2008).  Samtalet lyfts fram av Hodgen och Wiliams 

(2009) som en viktig faktor i en främjande lärmiljö. Den tanken syns även i studiens resultat 

där samtalet upplevs som en faktor som bidrar till att eleverna blir medvetna om sitt eget 

lärande samt främjar förståelsen och vidare kunskapsutveckling. Trots att lärarna i studien har 

uppmärksammat vikten av muntlig kommunikation och gett den utrymme i undervisningen, 

finns mer sällan en pedagogisk plan för hur den ska användas som ett verktyg och en del i den 

helhet matematiklärandet utgör. Det kan innebära ett hinder för att skapa de meningsfulla 

sammanhang som Sterner (2014) samt Webb och Jones (2009) menar är en förutsättning för 

att eleven ska gå vidare i sin proximala utvecklingszon. 

I studien använder flera lärare sig av artefakter som stöd för den muntliga kommunikationen, 

något som stämmer väl överens med det sociokulturella perspektivet samt lyfts av bl.a. Steele 

(2001). Läromedel används av de flesta lärare i studien och upplevs både som ett stöd och ett 

stressmoment. Användandet av läromedel är i sig inte negativt, det är hur det används som 

spelar roll. Enligt Löwing (2004) kan ett läromedel på många sätt bidra till en framgångsrik 

kunskapsutveckling, men det får inte styra undervisningens innehåll. Läromedel bör istället 

tillsammans med kommunikationen och övriga förmågor bilda en helhet i lärandesituationen.  

Många lärare i studien upplever att tiden utgör en begränsning som förklarar varför man inte 

använder sig mer av den muntliga kommunikationen i sin matematikundervisning. Wiliam 

(2013) menar att lärare behöver ändra sitt synsätt och istället för att se tiden som läggs på 

muntlig kommunikation som förlorad undervisningstid värdera den som en investering i 

lärande. Att ge varje elev rätt till lärarens tid var ett utryck som kom fram i resultatet, detta 

kan kopplas till McDonough et al. (2002) som lyfter fram en-till-en intervjuer som ett 

framgångsrikt verktyg. Genom dessa individuella samtal får läraren en djupare kunskap om 

elevernas hållbara och generaliserbara strategier, något som kan upplevas som en svårighet i 

en gruppdiskussion. I muntlig kommunikation ingår dock även förmågan att lyssna in andras 

resonemang som en viktig aspekt vilket innebär att gemensamma diskussioner där eleverna 

får ta del av varandras strategier och sätta ord på sitt eget tänkande behöver ges utrymme i 

undervisningen (Hufferd-Ackles et al., 2004).  
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I resultatet ser vi en enighet om språkets betydelse för lärandet, men delade meningar kring 

hur det korrekta matematikspråket och det vardagliga språket bör användas för att främja 

lärandet. Riesbeck (2008) med flera belyser vikten av att eleven i sin kunskapsutveckling får 

utgå från sitt eget språk, något som bland annat Bergqvist och Österholm (2014) stödjer när 

de menar att lärare inte bör låsa sig vid ett absolut användande av ett korrekt matematiskt 

språk om det görs på bekostnad av förståelsen. Resultatet visar att de flesta lärarna arbetar 

med ambitionen att använda ett korrekt matematiskt språk, men att de även upplever vinster, 

främst förståelsemässiga, med att använda två parallella språkspår i de matematiska samtalen. 

Forskningsbakgrunden synliggör vikten av att läraren har goda ämneskunskaper (Bergqvist & 

Österholm, 2014; Nelson, 2010). De lärare i studien som uttrycker osäkerhet rörande sina 

ämneskunskaper, trots behörighet, uttrycker ofta en stress kopplad till kursplanens centrala 

innehåll samt yttre förväntningar. I resultatet syns detta bl.a. genom att muntlig 

kommunikationskompetens reduceras till en isolerad del av matematiken. Vi ser att när 

lärarna är osäkra inom ett arbetsområde blir det mer läromedelsbunden undervisning och 

bedömningar som främst bygger på skriftliga test, lärarna litar då inte riktigt på sin egen 

kompetens. Det kan enligt Watt (2005) innebära en risk för att förståelsen går förlorad då 

skriftliga tester ofta fokuserar upprepning av intränade kunskaper. Resultatet visar en skillnad 

mellan de lärare som genom trygghet i sina ämneskunskaper möter upp eleverna i muntliga 

diskussioner som leder vidare till ökad förståelse och de lärare som uttrycker sig ha 

otillräckliga ämneskunskaper och därmed känner sig osäkra på hur de genom muntlig 

kommunikation kan utveckla elevens kunskapsnivå. Den osäkerheten kan vara en del i att den 

muntliga feedback som ges ofta saknar både bakomliggande strukturer och framåtsyftning, 

även om lärarna har ett gott syfte (Wettergren, 2013).  

I resultatet framkommer en osäkerhet hos lärarna kopplad till bedömning genom, och av, 

muntlig kommunikation. De utrycker att muntlig och skriftlig bedömning väger lika tungt, 

men det visar sig i studien att den ”officiella” bedömningen främst stödjer sig på skriftliga 

moment. Den muntliga bedömningen används främst som avstämning av hur undervisningen 

landat hos eleven och dokumenteras sällan då tydliga och enkla rutiner för detta saknas. 

Dokumentationen framträder som en tungt vägande aspekt för vilken betydelse bedömningen 

tillmäts då lärarna upplever att det finns yttre krav på ”bevis” av gjorda bedömningar. Trots 

ovanstående visar resultatet att muntlig bedömning upplevs ge tydlig och snabb påverkan på 

den fortsatta undervisningen och lärandet. Det backas upp av Lundahl (2011) som menar att 

bedömning bör grundas i en dialog kring kunskapsinnehållet om den ska bli ett verktyg som 
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främjar lärandet samt av Iannone & Simpson (2014) som lyfter fram direktheten i muntlig 

kommunikation som en viktig faktor för att främja lärandet och undvika att hinder uppstår. 

Givetvis ska bedömning av muntlig kommunikation dokumenteras, men ska främjandet av 

elevernas lärande eller dokumentationskravet sättas främst?  Kan avsaknaden av rutiner kring 

dokumentationen av den muntliga bedömningen faktiskt bidra till att lärarna mer direkt 

stödjer elevernas utveckling? Vi upplever att Huxham et al., (2012) snuddar vid den tanken då 

de menar att muntlig bedömning främjar elevernas lärande genom att ta avstamp i elevernas 

direkta verklighet. 

En möjlig orsak till svårigheterna som flera lärare i studien upplever rörande bedömningen av 

den muntliga kommunikationskompetensen kan handla om att den ofta ses som en aktivitet 

istället för ett lärandemål, något även Bergqvist et al. (2010) lyfter. När kommunikationen ses 

som en aktivitet bedöms det som dyker upp vilket skapar osäkerhet. I de fall lärarna utgår från 

lärandemål, något som kräver goda kunskaper i såväl ämnet som gällande kursplan, upplever 

de att det blir tydligare för såväl dem själva som för eleverna vad som ska bedömas. Vi ser att 

det stämmer väl överens med Nyström och Palm (2014) som skriver att lärare behöver 

kunskap rörande de olika förmågor som ska bedömas. 

Avsaknad av muntlig kommunikation i matematikundervisningen anser lärarna och flera 

forskare, bland dem Wadlington och Wadlington (2008), kan leda till hinder i elevernas 

lärande då förståelsen och tänkandet inte synliggörs. I specialläraruppdraget ingår att aktivt 

arbeta för att främja att alla elever når kunskapskraven och skapar framgångsrika verktyg för 

kunskapsutveckling. Att ge muntlig kommunikation utrymme bidrar till elevens delaktighet i 

sitt eget lärande samt skapar goda förutsättningar för ett kartläggningsarbete som synliggör 

bakomliggande problemförklaringar och leder vidare till åtgärder som avser att främja 

lärandet på bästa sätt. 

Slutsatser 
Vi ser trots den övervägande positiva bild av kommunikation som studien ger, att det ändå 

finns uttalade dilemman som även förekommer i den offentliga debatten. Ett av dessa är hur 

barn som av olika anledningar inte gärna pratar vid lärandetillfällen ges möjlighet att hantera 

skolsituationen som allt oftare innefattar olika moment som kräver muntlig kommunikation. I 

kursplanen ingår förmågan att samtala, men inte att samtalet måste genomföras i en stor 

grupp. Det kan kopplas till den aspekt av det specialpedagogiska uppdraget som handlar om 

att arbeta främjande och möta den enskilda individen. Likväl som den elev som har läs- och 
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skrivsvårigheter får längre tid vid prov eller andra skriftliga aktiviteter, är det vårt uppdrag att 

anpassa lärmiljön till den blyga eller tystlåtna eleven. 

Återkommande i intervjuerna är att lärarna uttrycker svårigheter att få alla delaktiga i en stor 

klass och funderar kring hur de som lärare ska räcka till för den stora gruppen i den muntliga 

kommunikationen. Vi funderar över om man här anser att eleverna är delaktiga först när 

läraren är ständig deltagare i samtalet? Kan det vara så att lärare ibland inte vågar lita på den 

läranderesurs eleverna utgör för varandra, trots att vi i resultatet ser att gruppen lyfts fram som 

en viktig aspekt för kommunikationen och lärandet? Eller skymmer alla yttre faktorer sikten 

för det centrala i undervisningsinnehållet? Sett ur ett sociokulturellt perspektiv och med den 

didaktiska triangeln i fokus kan vi förstå tanken om läraren som ständigt delaktig, men vi vill 

lyfta fram att en annan tolkning av delaktighet är möjlig sett ur samma perspektiv. Den 

didaktiska triangeln vi haft som ramverk för vår analys tydliggör behovet av samverkan i båda 

riktningar mellan samtliga tre ingående element för att uppnå bästa möjliga lärandesituation. 

Vår tanke är att istället för att ensidigt betona tanken om fler pedagoger, eller färre elever, för 

att möjliggöra samtal kan deras roller och samspel förändras. Det vill säga att vi lyfter blicken 

från antalet individer och istället fokuserar på hur arbetssättet och lärmiljön kan utformas för 

att möta eleverna, och de eventuella hinder de stött på, i en lärsituation där muntlig 

kommunikation utgör en naturlig del för att främja elevernas matematiklärande. Läraren kan 

då i högsta grad vara delaktig i lärandet utan ständig närvaro i alla samtal. Här ser vi att 

specialläraren med sin kombination av specialpedagogisk kompetens och ämneskunskaper i 

matematik kan spela en viktig roll när elevernas behov, läraren, lärmiljön, lärandemålen och 

arbetssättet ska anpassas och vävas samman i strävan att skapa bästa möjliga förutsättningar 

för de elever vi möter i skolan. Lyckas vi med det anser vi, i samklang med stora delar av den 

litteratur vi mött och flertalet av lärarna i vår studie, att eleverna kan ges vinster som sträcker 

sig längre än till en högre kunskapsnivå. 

Under bearbetningen av studiens datamaterial visade det sig att förutom eleven själv, läraren 

och de matematiska aktiviteterna framträdde klasskamraterna som en viktig faktor för 

samspelet och lärandet. Det väckte en tanke om att utöka den didaktiska triangeln till en 

pyramid (fig. 3) som även innefattar ”Kamrater/Andra elever” för att få ytterligare en aspekt 

som kan bidra till förståelse av vad som påverkar kommunikationen och lärandet i 

undervisningssituationer. 
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I ett nästa forskningssteg skulle det vara önskvärt att jämföra denna studie med en liknande 

där urvalet istället består av matematiklärare som inte deltagit i Matematiklyftet. Det skulle 

vara intressant bl.a. utifrån aspekten om, och i så fall hur, Matematiklyftet påverkar lärares 

syn på muntlig kommunikation som en del av matematiklärande och bedömning. Ytterligare 

en tanke vi har är att genomföra klassrumsobservationer för att få syn på om vår förståelse av 

den här intervjustudien stämmer överens med det som verkligen sker i klassrummen. Vi vill 

då använda oss av den didaktiska pyramiden för att se om den kan bidra till ytterligare 

förståelse av den komplexa väv som lärande och undervisning utgör. Den förståelsen vill vi 

sedan omsätta i en undervisning, som skapar bästa möjliga förutsättningar för våra elever att 

lyckas såväl i skolan som i livet. I den strävan ingår att nå den muntliga kommunikationen 

som förhållningssätt i undervisningen, då den inte bara främjar lärandet utan även går bortom 

bedömningen av kunskap, letar sig i elevens inre och skapar tankar som berör och förändrar.  

 

 

 

 

 
 

 

Eleven 

Pedagogiska matematiska 

aktiviteter 

Kamrater/Andra elever 

Lärare 

Fig. 3 Förslag på didaktisk pyramid för vidare studier av området. 



40 
 

Referenser 
Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet. Lund: Studentlitteratur. 

 

Alexandersson, U. (2009). Sofias situationer för samspel. I A. Ahlberg (Red.), 

Specialpedagogisk forskning: en mångfasetterad utmaning (s. 109-127). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Anderson, D.L., Lubig, J., & Smith, M. (2012). Meeting the needs of all students: How 

student teachers identify individualization. Education, Research and 

Perspectives, 39, 1-23 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Bennett, R.E. (2011). Formative assessment: A critical review. Assessment in Education: 

Principles, Policy & Practice, 18(1), 5-25 

Bentley, P-O., & Bentley, C. (2011). Det beror på hur man räknar. Stockholm: Liber AB. 

Bergqvist, E., Bergqvist, T., Boesen, J., Helenius, O., Lithner, J., Palm, T., & Palmberg, B. 

(2010) Matematikutbildningens mål och undervisningens ändamålsenlighet. 

Göteborg: NCM, Göteborgs universitet. 

Bergqvist, E., & Österholm, M. (2014). Språkbrukets roll i matematikundervisningen. 

Nämnaren: tidskrift för matematikundervisning, 2014(1), 27-31.  

Björklund Boistrup, L. (2013). Bedömning i matematik pågår! Återkoppling för elevers 

engagemang och lärande. Stockholm: Liber.  

Brandell, G., &  Backlund, L. (2011). Samarbetslärande i matematik. I G. Brandell &             

L. Backlund (Red.). Matematikundervisning: vetenskapliga perspektiv. (s.115-

148). Stockholm: Stockholms universitets förlag. 

Boaler, J. (2011). Elefanten i klassrummet – att hjälpa elever till ett lusfyllt lärande i 

matematik. Stockholm: Liber.  

Butterworth, B. & Yeo, D. (2010). Dyskalkyli: att hjälpa elever med specifika 

matematiksvårigheter. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

Creswell, J.W. (2012). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five 

Approaches. London: Sage. 

Elbaum, B. (2007) Effects of an oral testing accommodation on the mathematics performance 

of secondary students with and without learning disabilities. The Journal Of 

Special Education, 40(4), 218–229. 

 

Emanuelsson, J., Fainsilber; L., & Häggström, J. et al. (2011). Voices on learning and 

instruction in mathematics. Göteborg: Nationellt centrum för 

matematikutbildning, Göteborgs universitet. 



41 
 

Erfjord, I., Hundeland, P.S., & Carlsen, M. (2012). Kindergarten teachers´accounts of their 

developing mathematical practice. ZDM Mathematics Education, 44, 653-664. 

Eriksson Gustavsson, A-L., & Samuelsson, J. (2007). Didaktiska samtal i specialpedagogiska 

kontexter: en studie av undervisning i grundläggande svenska och matematik. 

Linköping: Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings 

universitet. 

Fejes, A., & Thornberg, R. (Red.). (2009). Handbok i kvalitativ analys. (1. uppl.) Stockholm: 

Liber. 

 

Giota, J. (2013). Individualiserad undervisning i skolan – en forskningsöversikt. Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 

Gustavsson, B. (Red.). (2010). Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen [Elektronisk 

resurs]. (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Göransson, K., & Nilholm, C. (2009). Om smygrepresentativitet i pedagogiska avhandlingar. 

Pedagogisk forskning i Sverige, 14(2), 136-142 

Harrison, C., & Howard, S. (2012). Bedömning för lärande i årskurs F-5. Inne i ”the Primary 

Black Box”. Stockholm: Stockholms universitets förlag. 

Hilling Drath, M. (2014). Kommunikation – mål och medel i undervisningen. I U. Dahlberg., 

O. Helenius., J. Häggström., A.Wallby., & K.Wallby. (Red.).  

Matematikundervisning i praktiken (s. 35-43). Göteborg: Nationellt centrum för 

matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet. 

Hodgen, J.; & Wiliam, D. (2011). Mathematics inside the black box: bedömning för lärande i 

matematikklassrummet. Stockholm: Stockholms universitets förlag. 

Hufferd-Ackles, K., Fuson, K., & Sherin, M (2004). Describing levels and components of a 

math-talk learning community. Journal for Research in Mathematics Education,  

35(2), 81-116. 

Huxham, M., Campbell, F., & Westwood, J. (2012). Oral versus written assessments: a test of 

student performance and attitudes.  Assessment & Evaluation in Higher 

Education, 37(1), 125-136.   

Häggblom, L. (2013). Med matematiska förmågor som kompass. (1. uppl.) Lund:    

Studentlitteratur. 

 

Iannone, P., & Simpson, A. (2012). Oral assessment in mathematics: implementation and 

outcomes. Teaching Mathematics and Its Applications, 31, 179-190. 

 



42 
 

Iannone, P., & Simpson, A. (2014). Students´views of oral performance assessment in 

mathematics: straddling the ‘assessment of’ and ‘assessment for’ learning 

divide. Assessment and Evaluation in Higher Education, In Press, 21 September 

2014, 17p  doi:org/10.1080/02602938.2014.961124 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Larsson, S. (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk pedagogik, 25(1), 16-35.  

 

Liljekvist, Y. (2014). Lärande i matematik, om resonemang och matematikuppgifters 

egenskaper. Doktorsavhandling. Karlstad: Karlstads universitet, institutionen för 

pedagogiska studier.  

 

Lundahl, C. (2011). Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedt 

 

Löwing, M. (2004). Matematikundervisningens konkreta gestaltning: en studie av 

kommunikationen lärare - elev och matematiklektionens didaktiska ramar. Diss. 

Göteborg: Univ., 2004. Göteborg. 

 

Löwing, M. (2006). Matematikundervisningens dilemman. Hur lärare kan hantera lärandets 

komplexitet. Lund: Studentlitteratur.  

 

Löwing, M. (2008). Grundläggande aritmetik. Matematikdidaktik för lärare. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

McDonough, A., Clarke, B., & Clarke, D.M. (2002). Understanding, assessing and 

developing children´s mathematical thinking: The power of a one-to-one 

interview for preservice teachers in providing insight into appropriate 

pedagogical practices. International Journal of Educational Research, 37, 211-

226. 

 

Mercer, N., & Sams, C. (2006). Teaching children how to use language to solve maths 

problems. Language and Education, 20(6), 507-528. 

Morin, J.E., & Franks, D.J. (2009) Why do some children have difficulty learning 

mathematics? Looking at language for answers. Preventing School Failure: 

Alternative Education for Children and Youth, 54(2), 111-118. 

Moscardini, L. (2010). ”I like it instead of maths”: How pupils with moderate learning 

difficulties in Scottish primary special schools intuitively solved mathematical 

word problems. British Journal of special education, 37(3), 130-138. 

http://dx.doi.org/10.1080/02602938.2014.961124


43 
 

Nelson, M.A. (2010) Oral Assessments: Improving retention, grades, and understanding. 

PRIMUS: Problems, Resources and Issuses in Mathematics Undergraduate 

Studies, 21(1), 47-61. 

Nyström, P., & Palm, T. (2014). Är det något fel med vanliga matteprov? I K. Wallby (Red.). 

(2014). Matematikundervisning i praktiken. (s. 240-254).  Göteborg: Nationellt 

centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet. 

Persson, B., & Persson, E. (2012). Inkludering och måluppfyllelse – att nå framgång med alla 

elever. Stockholm: Liber. 

Pierce, M.E., & Fontaine, L.M. (2009). Designing vocabulary instruction in mathematics. The 

Reading Teacher, 63(3), 239-243. 

PISA 2012. www.skolverket.se 

Riesbeck, E. (2008). På tal om matematik. Matematiken, vardagen och den 

matematikdidaktiska diskursen. Doktorsavhandling. Linköping: Linköpings 

universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. 

Samuelsson, J., & Eriksson Gustavsson, A-L. (2011). Att lära sig – hur kan det gå till? I A-L. 

Eriksson Gustavsson., K. Göransson., & C. Nilholm. (Red.). Specialpedagogisk 

verksamhet i grundskolan. (s. 73-96). Lund: Studentlitteratur. 

Samuelsson, J., & Lawrot, K. (2009). Didaktik för elever med låsningar i matematik. 

Didaktisk tidskrift, 18(3), 337-353. 

Skolinspektionen. (2010). Rätten till kunskap: en rapport av hur skolan kan lyfta alla elever. 

Stockholm: Skolinspektionen. 

Skolverket. (2011a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Edita. 

Skolverket. (2011). Matematikundervisning i grundsärskolan: en utvärdering av 

Matematiksatsningen. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2012). Få syn på språket – Ett kommentarmaterial om språk- och 

kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen. Stockholm: 

Fritzes. 

Skolverket. (2013). Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik del 2 [Elektronisk 

resurs]. Stockholm: Skolverket. 

 

Stadler, E. (2009). Stadieövergången mellan gymnasiet och universitetet. Matematik och 

lärande ur ett studerandeperspektiv. Doktorsavhandling. Växjö: Växjö 

universitet. Institutionen för matematik och systemteknik.  

Steele, D.F. (2001). Using sociocultural theory to teach mathematics: A Vygotskian 

perspective. School Science and Mathematics, 101(8), 404-416. 

http://www.skolverket.se/


44 
 

Stein, M.K., Engle, R.A., Smith, M.S. & Hughes, E.K. (2008). Orchestrating productive 

mathematical discussions: Five practices for helping teachers move beyond 

show and tell. Mathematical Thinking and Learning, 10, 313-340. 

Sterner, G. (2014). Elever i behov av särskilda insatser. I K. Wallby (Red.). 

(2014). Matematikundervisning i praktiken. (s. 105-110). Göteborg: Nationellt 

centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet. 

Säljö, R. (2010). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. (2. uppl.). Stockholm: 

Norstedts. 

 

Svenska Akademin. (2006). Svenska akademins ordlista över svenska språket. (13. uppl.). 

Stockholm: Norstedts. 

 

Swaffield, S. (2011). Getting to the heart of authentic assessment for learning. Assessment in 

Education: Principles, Policy and Practice, 18(4), 433-449. 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011. 

Stockholm. 

Vetenskapsrådet. (2015a). Codex [Elektronisk resurs]: Regler och riktlinjer för forskning. 

Uppsala: Centrum för forsknings- & bioetik. www.codex.vr.se 

 

Vetenskapsrådet. (2015). Forskning och skola i samverkan – Kartläggningar av 

forskningsresultat med relevans för praktiskt arbete i skolväsendet. 

Vetenskapsrådets rapporter, 2015. Stockholm. 

Vukovic, R.K., & Lesaux, N. K. (2013). The language of mathematics: Investigating the ways 

language counts for children’s mathematical development. Journal of 

Experimental Child Psychology, 115(2), 227-244. 

Wadlington, E., & Wadlington, P.L. (2008). Helping students with mathematical disabilities 

to succeed. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and 

Youth, 53(1), 2-7. 

Watt, H.M.G. (2005). Attitudes to the use of alternative assessment methods in mathematics: 

A study with secondary mathematics teachers in Sydney, Australia. Educational 

Studies in Mathematics, 58(1), 21-44.   

 

Webb, M., & Jones, J. (2009). Exploring tensions in developing assessment for learning. 

Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 16(2), 165-184. 

Wettergren, S. (2013). SAM-tal om bedömning och matematikkunnighet. En studie av lärares 

tankestilar. Licentiatuppsats. Stockholm: Stockholms universitet. 

Wiliam, D. (2013). Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

http://www.codex.vr.se/


 

 
 

 

Bilaga 1 

 

 

 

Hej!                    27 januari 2015 

Vi är två lärare, Eva Fredriksson och Malin Törnå-Norén, som går Speciallärarprogrammet, 

med inriktning matematik, på Mälardalens högskola. Under vårterminen 2015 kommer vi att 

skriva den uppsats som är vårt examensarbete. Uppsatsen fokuserar på kommunikation och  

bedömning i matematik. 

Vi önskar intervjua dig rörande detta och innebörden av det i ditt arbete med eleverna. Tid 

och plats för intervjun enas vi om i samråd med dig, då det är av största vikt för oss att du 

känner dig bekväm under intervjutillfället. Vi är tacksamma om intervjun får spelas in då det 

underlättar det efterföljande analysarbetet.  Materialet avkodas vid analysarbetet så vi kan 

garantera anonymitet. Det inspelade materialet kommer att raderas när vår studie avslutats. 

I vårt arbete följer vi Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningsetik, http://www.vr.se . 

Ditt deltagande är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas av dig. 

Tina Hellblom-Thibblin på Mälardalens högskola är vår handledare i det här arbetet. Tina nås 

via mail: tina.hellblom-thibblin@mdh.se 

Om du tackar ja till att delta i vår studie kommer vi snarast att återkomma till dig för att boka 

tid och plats för intervjun. Har du några funderingar är du välkommen att kontakta någon av 

oss via mail eller telefon. 

Med vänliga hälsningar, 

Eva Fredriksson    Malin Törnå-Norén 

eva.fredriksson@xxxxxxx.se   malin.torna.noren@xxxxxxx.se 

070-xxxxxxx    073-xxxxxxx 

 

http://www.vr.se/
mailto:tina.hellblom-thibblin@mdh.se
mailto:eva.fredriksson@xxxxxxx.se
mailto:malin.torna.noren@xxxxxxx.se
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Intervjuguide lärare 

Inledning 

Personlig information om deltagaren.  Utbildning, behörighet, antal år i yrket.  

Berätta om syftet med intervjun, att skapa en djupare förståelse för matematikbedömning utifrån 

lärares erfarenheter.   

Personen som ska intervjuas informeras än en gång  om det informerade samtycket  samt om 

hans/hennes möjlighet att när som helst avbryta deltagandet i vår studie.                                      

Uppvärmning 

Allmänna tankar om matematik, hur läraren har valt att lägga upp sin undervisning, hur ser 

samarbetet ut med andra lärare på skolan, i samma årskurs, osv. Hur ser matematikresultaten ut på 

skolan. Vilken typ av stöd ges till elever som är i behov av stödåtgärder.   

Huvudfrågor 

 Exempel på frågor som ska leda fram till att syftet och frågeställningarna lyfts fram. Dessa frågor ska 

beröra det intresseområde som syftet vilar på.   

 

1. Vad anser du vara viktiga kunskaper för dina elever som du har just nu i matematik att 

utveckla? Om du utgår från din elevgrupp som du undervisar nu? 

 

2. Vill du berätta om din senaste matematiklektion? Hur tycker du att du får in 

kommunikation i det här momentet? Tycker du att det är viktigt med kommunikation i 

det här arbetsområdet? Hur kan kommunikationen komma in i det här momentet? Har 

det betydelse för det här momentet? Var du nöjd med lektionen? 

 

3. Beskriv en bedömningssituation. Är detta en god bedömningssituation enligt dig? Är det 

såhär du bedriver din matematikbedömning? Hur ser en optimal bedömningssituation ut 

enligt dig? 

 

4. Vid vilka tillfällen i din matematikundervisning sker det en form av bedömning? Vad är 

det som avgör dessa tillfällen eller situationer? I början, under eller i slutet av ett 

arbetsområde? Tycker du att det är viktigt att få en återkoppling från eleverna, ex efter 

en genomgång? 

 

5. Finns det något du skulle vilja förändra gällande din egen matematikbedömning?  Vilka 

hinder upplever du finns för att du inte ska kunna genomföra din bedömning på det här 

sättet? 



 

 
 

 

6. Hur viktig är den kommunikativa förmågan för elevernas lärande? Vilken betydelse har 

den för bedömningen av elevernas matematikkunskaper? 

 

7. Vilka svårigheter finn s det när man som lärare utvecklar elevernas matematiska 

kommunikativa kompetens?  Finns det några nackdelar? 

 

8. Hur använder du kommunikationen som verktyg vid bedömning? Hur bedömer du dina 

elevers kommunikativa kompetens? 

 

9. På vilket sätt skulle matematisk kommunikations kompetens vara värdefull för eleverna 

att utveckla? På vilket sätt skulle matematisk kommunikations kompetens/förmåga 

kunna hjälpa eleverna att förstå matematik? 

 

10. Hur bedömer du att eleverna har förstått, hur avgör du när eleverna har förstått det du 

gått igenom? 

 

11. Du har nu berättat om dina erfarenheter av kommunikation och bedömning av elevernas 

kommunikativa förmåga;  hur främjar och bidrar det till dina elevers fortsatta lärande? 

 

12. Finns det något som du tolkar in i en bedömningssituation i matematik som du inte har 

berättat om? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


