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 Sammanfattning 
Denna studie handlar om kommunikation i matematikundervisningen i 

årskurserna 1-3. Syftet med studien är att undersöka om lärare som undervisar 

i matematik i årskurs 1-3 anser att kommunikation och 

kommunikationsförmåga är viktigt för elevernas matematiska utveckling och 

förståelse.  Fokus ligger på att undersöka hur kommunikationsförmågan 

definieras, hur lärare arbetar med att utveckla kommunikationsförmågan, vilka 

fördelar/nackdelar och eventuella svårigheter som finns i ett sådant arbete samt 

hur det kan komma att påverka elevernas matematiska utveckling och 

förståelse. En aspekt som också undersöks är om lärare upplever att Lgr11 

betonar vikten av att kommunicera matematik. Undersökningen grundar sig på 

kvalitativa intervjuer med 6 lärare som undervisar i matematik i någon av 

årskurserna 1-3.  

 

Resultatet visar att lärarna anser att kommunikation och 

kommunikationsförmåga är mycket viktiga för elevernas matematiska 

utveckling och förståelse, och att Lgr11 av denna anledning och på grund av en 

förändrad syn på matematikämnet samt neråtgående resultat betonar vikten av 

att kommunicera matematik. Grupparbeten och problemlösning är vanliga 

arbetssätt för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga och lärarna anser 

att fördelarna med att bedriva ett sådant arbete överväger eventuella nackdelar. 

Resultatet visar också, att de svårigheter som lärarna kopplar till arbetet handlar 

om planering av undervisningen samt lärarens egen roll i kommunikationen.  

 

Nyckelord: Kommunikation, matematiskt kunnande, kommunikationsförmåga, 

matematikundervisning, matematik.  

  



  

 

ii 
 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ................................................................................................i 

1. Inledning ....................................................................................................... 1 

2. Bakgrund ....................................................................................................... 2 

2.1 Kommunikationsförmåga ...................................................................... 2 

2.2 Matematiskt kunnande ........................................................................... 3 

2.3 Lärande ..................................................................................................... 4 

2.4 Matematik och kommunikation i Lgr11 .............................................. 4 

2.5 Kursplanen i matematik ......................................................................... 5 

2.6 Lärarens roll för elevernas lärande ....................................................... 7 

2.7 Tidigare forskning om matematik och kommunikation ................... 8 

2.7.1 Forskning om hur samarbete kan leda till en bättre lärmiljö och 

kommunikation ............................................................................................. 8 

2.7.2 Forskning om kritiska aspekter i matematikundervisningen .............. 8 

3. Syfte ................................................................................................................ 9 

4. Metod ............................................................................................................ 10 

4.1 Avgränsningar ....................................................................................... 10 

4.2 Kvalitativa intervjuer ............................................................................ 10 

4.3 Urval ........................................................................................................ 11 

4.4 Genomförande ....................................................................................... 12 

4.5 Undersökningens validitet och reliabilitet ........................................ 13 

4.6 Etiska överväganden ............................................................................. 14 

5. Resultat ........................................................................................................ 15 

5.1. På vilka sätt definieras kommunikationsförmåga i matematik av 

lärare i årskurs 1-3? ..................................................................................... 15 

5.1.1 Kommunikationsförmåga som begrepp ............................................. 15 

5.1.2 Kommunikationsförmåga i matematik .............................................. 16 

5.2 Hur arbetar lärare i årskurs 1-3 för att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga i matematik, vilka fördelar/nackdelar och 

eventuella svårigheter ser de med ett sådant arbete och hur kan det 

komma att påverka elevernas matematiska utveckling och förståelse?

 ........................................................................................................................ 17 

5.3  Upplever lärare att Lgr11 betonar vikten av att kommunicera 

matematik? ................................................................................................... 22 

5.4 Vilken betydelse anser lärare att kommunikation har för elevernas 

matematiska utveckling och förståelse? ................................................... 24 

5.5 Sammanfattning av resultat ................................................................. 25 



  

 

iii 
 

6. Diskussion ................................................................................................... 27 

6.1 Metoddiskussion ................................................................................... 27 

6.2 Resultatdiskussion ................................................................................ 28 

6.2.1 På vilka sätt definieras kommunikationsförmåga i matematik av 

lärare i årskurs 1-3? ................................................................................... 29 

6.2.2 Hur arbetar lärare i årskurs 1-3 för att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga i matematik, vilka fördelar/nackdelar och 

eventuella svårigheter ser de med ett sådant arbete och hur kan det komma 

att påverka elevernas matematiska utveckling och förståelse? ................... 30 

6.2.3 Upplever lärare att Lgr11 betonar vikten av att kommunicera 

matematik? ................................................................................................. 31 

6.2.4 Vilken betydelse anser lärare att kommunikation har för elevernas 

matematiska utveckling och förståelse? ...................................................... 32 

7. Avslutning ................................................................................................... 32 

7.1 Slutsats .................................................................................................... 32 

7.2 Vidare forskning .................................................................................... 33 

Referenser ........................................................................................................ 33 

Övriga referenser: ........................................................................................ 34 

BILAGA 1: Brev till intervjupersoner ........................................................ 35 

BILAGA 2: Intervjufrågor ............................................................................ 36 

 



  

 

1 

 

1. Inledning  
 

När jag varit ute och arbetat i skolor har jag upplevt att 

matematikundervisningen är ensidig och att lösning av uppgifter i läroboken är 

den dominerande undervisningsformen. Genom att arbeta i en lärobok lär sig 

eleverna att mekaniskt räkna, att lösa problem och att tänka logiskt. De 

kunskaperna är alla delar av kunskapskraven i matematik. Enligt skolverket 

handlar matematikämnet inte enbart om att eleverna ska lära sig att räkna och 

tänka logiskt, utan det handlar också om att eleverna ska lära sig att använda 

matematiken som ett verktyg, språk och hjälpmedel (Skolverket 2011c:1-3). I den 

aktuella läroplanen Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

förklaras vad matematiskt kunnande innebär genom de långsiktiga målen, vilka 

kan sammanfattas i fem olika förmågor; problemlösningsförmåga, 

begreppsförmåga, räkneförmåga, resonemangsförmåga och kommunikations-

förmåga. (Häggblom 2013:21). De långsiktiga målen handlar om att eleverna ska 

lära sig att formulera och lösa problem, använda och analysera begrepp och 

olika metoder för att lösa uppgifter, föra och följa matematiska resonemang och 

kommunicera matematik (Skolverket 2011a:63). 

 

Kommunikationsförmågan är en av fem förmågor som matematikämnet ska 

utveckla enligt Lgr11. Att eleverna ska kunna kommunicera matematik betonas 

tydligt i Lgr11. Häggblom definierar kommunikationsförmågan på följande sätt: 

”Kommunikationsförmågan innebär förmågan att kunna använda matematikens 

uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” (Häggblom 2013:222). 

Kommunikationsförmågan är en del av kunskapskraven i matematik och det är 

en förmåga som är viktig i dagens samhälle. Trots det har jag inte upplevt att 

matematikundervisningen i skolorna utvecklar elevernas kommunikations-

förmåga, vilket väckt mitt intresse för om lärarna som undervisar i matematik 

anser att kommunikationsförmågan är viktig och hur arbetet med den specifika 

förmågan går till ute i skolorna.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka om lärare som undervisar i matematik 

i årskurs 1-3 anser att kommunikation och kommunikationsförmåga är viktiga 

för elevernas matematiska utveckling och förståelse.  Fokus ligger på att 

undersöka hur kommunikationsförmågan definieras av lärare, hur lärarna 

arbetar för att utveckla kommunikationsförmågan samt vilka för- och nackdelar 

och eventuella svårigheter de ser med ett sådant arbete för elevernas 

matematiska utveckling och förståelse. En aspekt som också undersöks är om 

lärare upplever att Lgr11 betonar vikten av kommunikation i klassrummet. 

Tanken är att denna studie ska vara en ögonöppnare och kunna motivera lärare 

till att ta in kommunikationen i klassrummet och göra den till en del av den 

vardagliga undervisningen.  
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2. Bakgrund 
I denna del presenteras sådant som är bra att ha kunskap om för att förstå 

resultatet och diskussionen, det vill säga de teoretiska utgångspunkter som 

studien har, tidigare forskning inom området samt viktiga och grundläggande 

begrepp.  

 

2.1 Kommunikationsförmåga 

Begreppet kommunikationsförmåga förekommer i många olika situationer i 

vardagen och i skolan. Vad kommunikationsförmåga innebär beror på i vilket 

sammanhang begreppet används. Kommunikationsförmåga i vardagen kan 

exempelvis innebära en annan sak än att ha kommunikationsförmåga i ett 

specifikt skolämne.   

 

Nationalencyklopedin har ingen definition av begreppet kommunikations-

förmåga, men begreppen kommunikation samt förmåga finns definierade. 

Kommunikation handlar enligt Nationalencyklopedin om överföring av 

information mellan parter. Enligt Nationalencyklopedins förklaring kräver 

kommunikationen ett språk genom vilket informationen uttrycks, exempelvis 

tal, skrift, bildskrift eller kroppsspråk (NE1). Förmåga handlar enligt 

Nationalencyklopedins definition om en möjlighet att utföra någonting 

alternativt en persons begåvning på vissa områden (NE2). Genom att 

sammanföra definitionerna av de två begreppen kan man avläsa att 

kommunikationsförmåga handlar om en persons möjlighet och begåvning att 

överföra information till någon annan genom att använda ett språk.   

 

Att ha kommunikationsförmåga i ett specifikt ämne handlar om en persons 

förmåga att överföra information, men inte om vad som helst, utan mer specifikt 

uttryckt information inom ett område med ett speciellt språk. Lisen Häggblom 

presenterar en definition av kommunikationsförmågan i matematik i sin bok 

Med matematiska förmågor som kompass. Häggbloms definition är också den 

definition som denna undersökning utgår ifrån. Häggblom förklarar utifrån ett 

av de långsiktiga målen i matematik i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 att kommunikationsförmåga innebär att ha förmågan att 

kunna använda matematikens uttrycksformer (begrepp, symboler osv.) för att 

samtala, argumentera, och redogöra för lösningar och slutsatser (Häggblom 

2013:222).  

 

För kommunikationsförmågan är matematiska samtal och diskussioner viktiga, 

eftersom de lär eleverna att föra och lyssna till resonemang, men också för att 

eleverna genom diskussioner lär sig att uttrycka sig på olika sätt och för att 

eleverna gör den matematiska terminologin till sin egen genom att använda den. 

Språket har stor betydelse för elevernas lärande i matematik (Häggblom 43-44).  
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2.2 Matematiskt kunnande 

Vad det innebär att kunna matematik är en fråga som det analyseras och 

resoneras kring runt om i hela världen. Enligt det danska KOM-projektet som 

Lisen Häggblom refererar till kan matematiskt kunnande sammanfattas i åtta 

kompetenser: tankekompetens, problemlösningskompetens, modellerings-

kompetens, resonemangskompetens, representationskompetens, symbol- och 

formalismkompetens, kommunikationskompetens och hjälpmedelskompetens. 

Kompetenserna handlar om att kunna ställa frågor som är typiska för 

matematik, att kunna formulera och lösa problem, analysera och bygga 

matematiska modeller, att kunna föra och följa matematiska resonemang, att 

kunna hantera olika representationsformer, att förstå och använda symboler och 

matematikens symbolspråk, att kunna tolka, förstå och uttrycka sig matematiskt 

samt att kunna använda sig av och förstå sig på olika hjälpmedel. (Häggblom 

2013:18-19).   

 

Matematiskt kunnande kan också sammanfattas i åtta förmågor som utvecklas 

i en problemlösningsprocess. Problemlösning anses vara centrum för all 

matematisk verksamhet. (Pettersson & Wistedt 2013: 10).  De förmågor som 

utvecklas är förmågan att formalisera matematiskt material, förmågan att 

generalisera matematiskt material, förmågan att operera med siffror, förmågan 

till sekventiellt, logiskt tänkande, förmågan att förkorta resonemang, flexibilitet 

och reversibilitet i tänkandet, förmågan att minnas matematisk information 

samt fallenhet och intresse för matematik (Pettersson & Wistedt 2013:11).  

 

Ett annat sätt att sammanfatta vad matematiskt kunnande innebär är att 

använda den amerikanska modell som presenteras av Häggblom. I den 

amerikanska modellen presenteras fem komponenter, begreppsförståelse 

(kunskap om begrepp, operationer och relationer), räknefärdighet (kunskap om 

procedurer), strategisk kompetens (formulera, presentera och lösa problem), 

logiskt resonemang (tänka logiskt och se samband) och positiv inställning 

(positiv syn på matematik). Dessa fem komponenter anses tillsammans bilda en 

helhet likt ett flätat rep där varje komponent är en tråd i flätan. (Häggblom 

2013:20) 

 

Häggblom presenterar i sin bok också synen på matematiskt kunnande som 

finns i den svenska läroplanen där matematiskt kunnande sammanfattas i de 

långsiktiga målen för matematikämnet. Denna syn på matematiskt kunnande 

och matematiska förmågor ligger till grund för denna studie.  

 
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 

 Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 

strategier och metoder (problemlösningsförmåga) 

 Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp 

(begreppsförmåga) 
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 Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 

och lösa rutinuppgifter (räkneförmåga) 

 Föra och följa matematiska resonemang (resonemangsförmåga) 

 Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser 

(kommunikationsförmåga) (Häggblom 2013:21).  

 

Förmågorna för matematiskt kunnande enligt den svenska läroplanen är 

problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, räkneförmåga, resonemangs-

förmåga och kommunikationsförmåga. Förmågorna får enligt Häggblom inte 

ses som isolerade kunskapsbitar (Häggblom 2013:22).  

 

2.3 Lärande 

Lärande är ett centralt begrepp när man talar om matematikämnet och 

förmågor. Lärande kan definieras olika beroende på situation och sammanhang. 

Begreppet lärande är centralt för att förstå undersökningen och resultatet och 

det är därför viktigt att definiera begreppet. Lärande enligt 

Nationalencyklopedins definition handlar om att aktivt skaffa sig kunskaper för 

att erhålla en viss kompetens (NE3). Knud Illeris ger en annan definition av 

lärande: ”Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en 

varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk 

mognad eller åldrande.” (Illeris 2007:13). Den definition som denna 

undersökning grundar sig på är en blandning av de två presenterade 

definitionerna, det vill säga att lärande handlar om att aktivt skaffa sig 

kunskaper som leder till en varaktig kapacitetsförändring.  

 

I denna undersökning utgår jag från den sociokulturella lärandeteorins syn på 

lärande, där lärandet anses ske genom social interaktion (Säljö 2000:21).  Med 

det vill man säga att lärandet sker genom att i samspel med andra använda 

språket (Säljö 2011:178). Enligt det sociokulturella perspektivet är språket, som 

vi människor använder för att förstå vår omvärld, mycket viktigt. Språket bidrar 

till att vi människor kan dela erfarenheter med varandra, vilket påverkar vårt 

lärande.  ”I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling 

blir därför kommunikativa processer helt centrala. Det är genom kommunikation 

som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter.” (Säljö 2000:37). Den 

sociokulturella lärandeteorin anser att människor hela tiden är i utveckling och 

att vi lär av varandra genom att stötta och utmana varandra (Säljö 2011: 178-

180). Den sociokulturella lärandeteorin anser att språket är viktigt för att vi ska 

kunna skapa och kommunicera kunskap (Säljö 2000:25). ”Kunskap lever först i 

samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskilde individen och 

hans eller hennes tänkande/handlande.” (Säljö 2000:1). 

 

2.4 Matematik och kommunikation i Lgr11 

Skolverkets läroplan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Lgr11) består av tre delar, skolans värdegrund och uppdrag, övergripande 
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mål och riktlinjer samt kursplaner för alla ämnen i den svenska skolan. Skolans 

värdegrund handlar om de grundläggande värden skolan har samt om skolans 

uppdrag. Det vill säga exempelvis att skolväsendet vilar på demokratins grund 

och att skolan ska arbeta för bland annat förståelse och medmänsklighet, samt 

att eleverna i skolan ska ha rätt till en likvärdig utbildning i en god lärmiljö som 

främjar lärande (Skolverket 2011a:7-11). I den andra delen, övergripande mål 

och riktlinjer, beskrivs vilka mål skolan har samt vilka riktlinjer som finns för 

elever, lärare och rektorer att följa. Det handlar exempelvis om normer och 

värden, kunskaper, ansvar och inflytande, skola och hem, övergång och 

samverkan, skolan och omvärlden, bedömning och betyg samt rektorns ansvar 

(Skolverket 2011a:12-19). I den tredje delen, kursplaner, som är uppdelad efter 

de olika ämnena i skolan, beskrivs syftet med ämnet, vilka långsiktiga mål som 

finns med undervisningen, vilket centralt innehåll som ska behandlas samt 

kunskapskrav.  

 

 Lgr11 är den aktuella läroplanen idag och likaså en del av de styrdokument som 

den svenska skolan har att följa. I läroplanen tar kommunikationsförmågan stor 

plats och kommunikationsförmågan finns direkt eller indirekt med i alla 

kursplaner. Exempelvis anges att eleverna ska ges möjlighet till diskussioner 

och samtal, och att de ska ges möjlighet att kommunicera genom samtal, läsning 

och skrivning (Skolverket 2011a:9-10). Eleverna ska lära sig att vara delaktiga, ta 

ansvar, och påverka. De ska också ges inflytande över verksamheten (Skolverket 

2011a:15). Att vara delaktig, ta ansvar, påverka och ha inflytande kräver 

kommunikation, vilket tränar kommunikationsförmågan hos eleverna. I 

kursplanen i matematik, bland annat i syftesdelen och i kunskapskraven, 

framhävs vikten av att eleverna ska utveckla sin kommunikationsförmåga. 

Syftet med undervisningen är bland annat att eleverna ska lära sig att formulera, 

resonera, beskriva och argumentera med hjälp av matematikens uttrycksformer 

för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang 

(Skolverket 2011a:62). Kommunikationsförmågan är också en del av de 

långsiktiga målen i matematik.  

 

2.5 Kursplanen i matematik 

Kursplanen i ämnet matematik består av tre olika delar. I den första delen, den 

inledande syftesdelen, beskrivs syftet med ämnet och de långsiktiga målen med 

matematikundervisningen. I den andra delen, det centrala innehållet, beskrivs 

vad eleverna ska arbeta med inom olika områden i matematik. Den tredje delen 

består av kunskapskraven, det vill säga vad eleverna efter avslutad årskurs 

förväntas kunna.  

 

Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i matematik förklarar att 

matematik är en av våra äldsta vetenskaper och att matematiken är ett kulturarv 

och en konstform som vi kan använda som ett nyttoverktyg, men också som ett 

språk. Det förklaras att matematiken är ett kommunikativt ämne som fokuserar 

på användning i olika situationer och sammanhang och att matematiken ska 
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kunna användas som ett verktyg (Skolverket 2011b:7). I syftesdelen betonas 

bland annat att syftet med matematikundervisningen är att eleverna ska lära sig 

att använda matematik i olika sammanhang, att de ska kunna formulera och 

lösa problem, förstå och kunna använda grundläggande matematiska begrepp 

och metoder, ha insikt i matematikens historia, använda digital teknik, samt 

kunna föra matematiska resonemang och kunna kommunicera matematik 

(Skolverket 2011b:7-12). De långsiktiga målen är en sammanfattning av syftet 

och kunskapskraven: 

 
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 

strategier och metoder, 

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och 

lösa rutinuppgifter, 

 föra och följa matematiska resonemang, och 

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Skolverket 2011a:63) 

 

Det centrala innehållet består av det obligatoriska innehåll som undervisningen 

i ämnet matematik ska behandla Även om innehållet är obligatoriskt är det upp 

till läraren att välja hur innehållet kombineras och hur lång tid som avsätts för 

de olika områdena (Skolverket 2011b:12). Innehållet är uppdelat i tre grupper, 

en för årskurs 1-3, en för årskurs 4-6 och en för årskurs 7-9 och består av sex olika 

kunskapsområden; taluppfattning och talsanvändning, algebra, geometri, 

sannolikhet och statistik, samband och förändringar samt problemlösning. 

Dessa sex områden finns med i det centrala innehållet för alla årskursgrupper, 

men undervisningsinnehållet skiljer sig. ”Det centrala innehållet är strukturerat 

så att det visar på en progression. Det innebär att innehållet vidgas och fördjupas 

upp genom årskurserna” (Skolverket 2011b:12).  

 

Kunskapsområdet taluppfattning och tals användning i det centrala innehållet 

för årskurs 1-3 handlar om tal, tals betydelse, relationer och storlek, hur de ska 

användas och hur beräkningar kan genomföras. Det handlar om att eleverna ska 

lära sig att använda tal för att genomföra olika typer av beräkningar samt att de 

ska lära sig att använda kunskapen i olika sammanhang och göra rimliga 

bedömningar (Skolverket 2011b:13). Kunskapsområdet algebra handlar om att 

eleverna ska lära sig om mönster, tecknens betydelser och användning samt 

olika bokstavsbeteckningar och talföljder (Skolverket 2011b:16). Geometri är ett 

kunskapsområde som handlar om geometriska objekt, mäta, symmetri, 

förstoring och förminskning. Kunskapsområdet handlar om eleverna ska lära 

sig att beskriva sin omgivning (Skolverket 2011b:18). Sannolikhet och statistik 

handlar om slumpmässiga händelser och att lära sig att förstå statistik. Eleverna 

ska lära sig om tabeller och diagram samt hur de kan använda sannolikhet och 

statistik för att sortera och beskriva data och resultat (Skolverket 2011b:21-23).   
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Samband och förändring handlar om att eleverna ska lära sig olika 

proportionella samband som exempelvis dubbelt och hälften. De ska också lära 

sig bråk, diagram och tabeller samt att använda matematiska uttrycksformer för 

att beskriva samband och förändring (Skolverket 2011b:23-25). Problemlösning 

handlar om att eleverna ska lära sig olika metoder och strategier för att lösa 

problem. Eleverna ska i årskurs 1-3 också möta matematiska formuleringar 

(Skolverket 2011b:25.27).  
 

Den tredje delen i kursplanen i matematik består av kunskapskrav. 

Kunskapskraven anger godtagbara kunskaper för slutet av årskurs 3, 6 och 9. 

För årskurs 6 och årskurs 9 finns även kunskapskraven beskrivna för de olika 

betygsstegen (Skolverket 2011b:27). Fortsättningsvis kommer kunskapskraven 

för godtagbara kunskaper för slutet av årskurs 3 i matematik att behandlas. 

Kunskapskraven anger vad eleverna bör kunna för att kunskaperna ska vara 

godtagbara.  För godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 ska eleverna 

exempelvis kunna lösa enkla problem och kunna beskriva tillvägagångssätt och 

ge omdöme om rimlighet. Eleverna ska ha kunskaper om matematiska begrepp, 

kunna använda dem och beskriva deras egenskaper. Eleverna ska ha kunskap 

om naturliga tal, kunna dela upp dem, namnge delar, kunna använda 

geometriska begrepp och ge exempel på samband. Eleverna ska kunna använda 

olika metoder och strategier för att göra enkla beräkningar, använda de fyra 

räknesätten, följa instruktioner och konstruera några geometriska objekt samt 

mäta, jämföra och uppskatta längder, massor och volymer. Eleven kan också 

beskriva tillvägagångssätt med hjälp av konkret material, bilder och symboler, 

samt föra och följa matematiska resonemang (Skolverket 2011a:67). 

 

2.6 Lärarens roll för elevernas lärande 

Lärarna har en betydelsefull och viktig roll för elevernas matematiska lärande 

(Häggblom 2013:237). ”Även om ansvaret för lärandet ytterst ligger hos eleven 

själv har både rektorer och lärare i praktiken en central roll för att skapa 

förutsättningar för lärande.” (Sandén & Wikman 2011:260). Lärarens roll är att 

vara en ledare, att styra och stötta elevernas lärande, men också att bestämma 

hur tiden i skolan ska förvaltas och fördelas, det vill säga att styra verksamheten 

i skolan tillsammans med rektor samt att planera undervisning (Sandén & 

Wikman 2011:276).  

 

Enlig Häggblom behöver även de mest begåvande eleverna stöd från läraren, 

och de behöver möta matematik i sin vardag för att skapa samband och 

förståelse. En av lärarens uppgifter är därmed även att söka efter matematik i 

elevernas vardag. När läraren kopplar matematiken till elevernas vardag får 

läraren en förståelse för elevernas tankesätt och kan därmed leda eleverna i 

lärandet så att eleverna får en ny slags förståelse för matematikämnet. 

Häggblom förklarar också att det är viktigt att vi utvecklar ett lärande som 

bygger på förståelse och refererar till Lester och Lambdins sex orsaker till varför 

förståelse är viktig för lärandet: Förståelse är motiverande, förståelse skapar 
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förutsättningar för mer förståelse, förståelse hjälper minnet, förståelse förbättrar 

transfer, förståelse påverkar attityder och föreställningar och förståelse leder till 

självständiga elever (Häggblom 2013:238).  

 

En annan av lärarens uppgifter för att stötta elevernas lärande är att skapa 

aktiviteter och en gynnsam inlärningssituation och miljö. Enligt Häggblom 

handlar det om att skapa aktiviteter där varje elev får plats och där eleverna får 

möjlighet till social samverkan. En klassrumsanda som kännetecknas av 

gemenskap, eget ansvar, respekt, diskussioner och utmanande uppgifter 

(Häggblom 2013:239). ”Den socialkonstruktivistiska inlärningssynen betonar en 

inlärningsmiljö med aktiv kommunikation mellan lärare och elever, en 

kommunikation där vi ger eleverna möjlighet att verbalisera sina tankar och där 

läraren inte bara är lyhörd för elevernas argumentation, utan har förmåga att 

utvärdera kvaliteter i elevernas tankemönster.” (Häggblom 2013:43). För att 

läraren ska kunna leda och stötta elevernas lärande krävs det att läraren bland 

annat har goda ämneskunskaper för att kunna styra och leda diskussioner 

(Häggblom 2013:44). 

 

2.7 Tidigare forskning om matematik och kommunikation 

2.7.1 Forskning om hur samarbete kan leda till en bättre lärmiljö 

och kommunikation 

Margarida César och Nuno Santos har undersökt hur samarbete kan leda till 

en mer inkluderande lärmiljö där kommunikation är en av grundstenarna. 

Studien är en del av ett projekt om interaktion och kunskap som pågått under 

12 år, där 33 lärare och fyra psykologer arbetat med samarbete genom 

interaktion. Denna studie bygger på iakttagelser av en elev med speciella 

behov under matematiklektioner, där eleven i grupp med andra fick samarbeta 

under matematiklektionerna. Resultatet visar att social interaktion i 

klassrummet spelar en avgörande roll för en mer inkluderande lärmiljö och att 

undervisningen samt uppgifterna är grundläggande för elevernas matematiska 

kunnande och utveckling. Resultatet visar också att eleverna, oberoende av sin 

matematiska förmåga, upplevde att samarbete med varandra var effektivt för 

deras matematiska utveckling och lärande, samt att de genom samarbete och 

interaktion med andra elever lärde sig att respektera och förstå varandra. 

Eleverna förklarade också att studenten med speciella behov blev mer 

inkluderad i klassen (César & Nuno 2006:337-343).  

 

2.7.2 Forskning om kritiska aspekter i matematikundervisningen 

Constanta Olteanu och Lucian Olteanu har genomfört en studie som fokuserar 

på de kritiska aspekter i undervisning som lärare bör ta hänsyn till för att 

förbättra den matematiska kommunikationen. I undersökningen medverkade 

22 lärare från förskoleklass till gymnasium. Lärarna uppmärksammande under 
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undersökningen att det var viktigt att ha en teori om hur elever lär sig, hur 

detta påverkar deras matematiska utveckling, att vara medveten om kritiska 

aspekter i elevernas lärande och vara öppen för variation. De kritiska 

aspekterna ansåg lärarna vara att eleverna inte kan se föremålen för lärandet, 

att de inte kan urskilja delar från helheter eller se förhållandet mellan dem, 

exempelvis när det gäller naturliga tal, subtraktion och ekvationer. Genom att 

undersöka och lära sig om delarna och genom att förstå delarna och hur de 

förhåller sig till varandra, kan eleverna enligt lärarna lära sig helheten. Detta 

genom att låta eleverna kommunicera och interagera med varandra samt 

undersöka och arbeta med de olika delarna. Ett sådant arbete visade på en 

förbättring av elevernas lärande och kommunikation i klassrummet (Olteanu 

& Olteanu 2012:514-520). 
 

En studie av Lucian Olteanu syftar till att planera och implementera 

undervisningssituationer som leder till möjligheter för effektiv 

kommunikation i matematik, baserat på lärarnas förmåga att forma uppgifter 

som identifierar de kritiska aspekterna för elevernas lärande. I studien 

undersöks hur uppgifterna påverkar kommunikationen i klassrummet. 

Resultatet visade att lärare för att identifiera de kritiska aspekterna bör 

genomföra tester eller samtala med eleverna. De bör också granska sig själva 

och innehållet. Resultatet visade också att det i uppgifterna ofta saknas klara 

direktiv, att de är enformiga och att uppgifterna leder till att eleverna 

diskuterar andra saker än uppgiften, eller att eleverna inte är säkra på sina 

resonemang. Uppgifter där eleverna får diskutera och lära sig om helheten, 

delarna och förhållandet mellan delarna rekommenderas. Klassrummet ska 

bidra till att eleverna kan lösa uppgifterna. Uppgifternas roll i undervisning 

och i lärande beror på om läraren väljer uppgifter som utmanar eleverna och 

som uppmuntrar till kommunikation i klassrummet (Olteanu 2014: 251-262).  

 

3. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om lärare som undervisar i matematik 

i årskurs 1-3 anser att kommunikation och kommunikationsförmåga är viktigt 

för elevernas matematiska utveckling och förståelse. Detta genom att undersöka 

hur kommunikationsförmågan definieras av lärare, hur lärarna arbetar för att 

utveckla kommunikationsförmågan, vilka för- och nackdelar samt eventuella 

svårigheter de ser med ett sådant arbete och hur det kan komma att påverka 

elevernas matematiska utveckling och förståelse. En aspekt som också 

undersöks är om lärare upplever att Lgr11 betonar vikten av kommunikation i 

klassrummet. 

 

Frågeställningar: 

1. På vilka sätt definieras kommunikationsförmåga i matematik av lärare i 

årskurs 1-3? 
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2. Hur arbetar lärare i årskurs 1-3 för att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga i matematik, vilka fördelar/nackdelar och eventuella 

svårigheter ser de med ett sådant arbete och hur kan det komma att påverka 

elevernas matematiska utveckling och förståelse?   

3.  Upplever lärare att Lgr11 betonar vikten av att kommunicera matematik? 

4. Vilken betydelse anser lärare att kommunikation har för elevernas 

matematiska utveckling och förståelse? 

 

4. Metod 
Den metod jag valt för att besvara frågeställningarna för min undersökning är 

kvalitativa intervjuer. Metoden har jag valt eftersom jag anser att det är den 

bästa metoden att använda för att besvara frågeställningarna. Genom att 

intervjua verksamma lärare får jag reda på deras tankar om 

kommunikationsförmåga i matematik. Jag får även reda på hur de arbetar för 

att utveckla elevernas kommunikationsförmåga. Jag valde att endast intervjua 

lärare som undervisar i matematik i årskurserna 1-3, eftersom de är insatta i 

matematikämnet och undervisar i matematik dagligen i de årskurser där jag 

upplevt att kommunikation i matematikundervisningen saknas.   

 

4.1 Avgränsningar 

Matematiskt kunnande innefattar enligt den svenska läroplanen fem olika 

förmågor. Jag har valt att endast fokusera på kommunikationsförmågan i min 

studie, eftersom jag upplevt att kommunikationsförmågan inte får en speciellt 

stor plats i matematikundervisningen i jämförelse med begreppsförmågan, 

resonemangsförmågan, problemlösningsförmågan och räkneförmågan i de 

tidiga årskurserna. Av den anledningen men också för att jag upplevt att arbete 

med kommunikationsförmågan saknas i de tidiga årskurserna har jag valt att 

även avgränsa studien till att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 ser på 

kommunikationsförmågan i matematik. Även om kommunikationsförmågan är 

en förmåga som eleverna får möjlighet att utveckla i flera olika ämnen i den 

svenska skolan, har jag valt att enbart fokusera på kommunikationsförmågan i 

matematik. Detta eftersom det är i matematikämnet som jag upplevt att arbetet 

med kommunikationsförmågan får minst plats, trots att det i kunskapskraven 

tydligt framgår att eleverna ska lära sig att kommunicera matematik och 

använda matematiken i vardagen. Avgränsningen har jag också gjort för att öka 

undersökningens validitet och reliabilitet genom att göra en djupare 

undersökning på ett mindre område.   

  

4.2 Kvalitativa intervjuer 

Att göra kvalitativa intervjuer innebär att två personer möts, intervjuaren och 

den som intervjuas, och att intervjuaren ställer frågor för att samla kunskaper 

om insikter eller förhållanden i en viss miljö. Att göra en intervju är ett sätt att 
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få reda på något av någon annan (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015:35). Att 

göra kvalitativa intervjuer innebär också att intervjuaren fritt får ställa nya 

frågor och ta upp nya ämnen under samtalets gång, men också att intervjuaren 

själv kan välja hur många fasta frågor som ska användas och hur mycket som 

ska kompletteras med öppna frågor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015:38-39).  

När man genomför en kvalitativ intervju är det viktigt att vara förberedd och 

påläst, men också att visa respekt för den som intervjuas. ”För att en intervju ska 

vara framgångsrik krävs en rad mellanmänskliga kompetenser. Genom hela 

intervjun, och i synnerhet i inledningen, är det centralt att ställa vänliga frågor 

och att tydliggöra att man är intresserad av att ta del av den intervjuades 

synpunkter och erfarenheter.” (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015:45). 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne förklarar att det är viktigt att i en 

intervjusituation visa intresse för det som framkommer, att ställa följdfrågor och 

att vara beredd på att omformulera frågor som inte gett tillräckligt förklarande 

svar, eller som missförståtts. De anser också att det är viktigt att i slutet av en 

intervju tacka den intervjuade (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015:45).  

 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne finns det både fördelar och nackdelar 

med att genomföra kvalitativa intervjuer. ”En intervju säger något om stunden 

då den gjordes, något om hur en person har uppfattat ämnet för intervjun, och 

något om det som tillskrevs diskussionen just där och då men inte något annat 

utanför den situationen. Intervjuer säger därmed inte allt, men rätt gjorda kan 

de ge viktiga insikter.” (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015:35). Författarna 

förklarar att fördelar med kvalitativa intervjuer är att de går snabbt att 

genomföra, att man får mycket information och att man som intervjuare själv 

kan välja vilka frågor som ställs (Eriksson-Zetterquist 2015:53-54). En annan 

fördel är att den som genomför intervjun kan anpassa frågorna efter situationen, 

det vill säga hur man ställer frågorna eller i vilken ordning frågorna ställs 

(Eriksson-Zetterquist 2015:38).  En nackdel med kvalitativa metoder är att 

intervjuer är situationsbundna och att den information man får genom 

intervjuer inte alltid är sanningsenlig eftersom den ger en begränsad bild av ett 

fenomen, men också gör att det inte går att kontrollera om det som sägs i en 

intervju stämmer. En intervju påverkas också av tolkningar av både den som 

intervjuar och den intervjuade (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015:53-54).  

 

4.3 Urval 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne är det forskningsfrågan som styr urvalet 

av intervjusubjekt. Författarna anser, att ett bra tillvägagångssätt är att först 

fundera över vilken grupp som kan vara intressant att intervjua för att 

forskningsfrågan ska besvaras, och att sedan fundera över exakt vilka inom 

denna grupp som ska intervjuas (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). I min 

undersökning är syftet att undersöka om lärare som undervisar i matematik i 

årskurs 1-3 tror att kommunikation och kommunikationsförmåga är viktigt för 

elevernas matematiska utveckling och förståelse. Den grupp jag har valt att 

intervjua är legitimerade lärare som arbetar i årskurserna 1-3, och mer specifikt 
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lärare som undervisar i matematik i dessa årskurser. Det urval jag gjort är att jag 

valt att intervjua lärare som undervisar i matematik. För att få tag på lärare att 

intervjua skickade jag ett mail till 10 legitimerade lärare (Se bilaga 1). I mailet 

berättade jag om min undersökning och bad de lärare som var intresserade av 

att medverka i studien att kontakta mig, för att vi sedan skulle kunna komma 

överens om en tid när intervjun kunde genomföras. De lärare som medverkar i 

min undersökning är sex lärare som inom denna grupp besvarade mailet. 

Lärarnas riktiga namn kommer inte att presenteras i denna studie, inte heller 

kön eller ålder. Detta eftersom jag anser att det inte medför någonting till 

undersökningen och för att undersökningen ska vara neutral och inte avslöja 

vilka lärarna är. Lärarna kommer istället att benämnas som Lärare A, Lärare B, 

Lärare C, Lärare D, Lärare E och Lärare F.  

 
4.4 Genomförande 

Arbetet med undersökningen började med att jag letade och läste litteratur och 

forskning inom området matematik. Jag började med att läsa forskning om 

matematik för att bilda mig en uppfattning om vilka områden som hade behov 

av att undersökas närmare eller vad jag saknade i tidigare gjord forskning. 

Under tiden jag gick igenom tidigare forskning och litteratur funderade jag över 

vad jag själv upplevt ute i skolans värld och vilka brister jag hade 

uppmärksammat i matematikundervisningen. Jag reflekterade över att jag inte 

upplevt att kommunikation i matematikämnet fått plats på de skolor där jag 

arbetat eller i de klasser jag observerat. Istället var min upplevelse och erfarenhet 

av matematikundervisning ute i skolorna att eleverna oftast eller alltid arbetade 

i räkneböcker som enligt min upplevelse inte utvecklar eller tränar elevernas 

kommunikationsförmåga. Jag bestämde mig för att min undersökning skulle 

behandla kommunikationsförmågan i matematik och hur den påverkar 

elevernas matematiska utveckling och förståelse.  

 

Efter att jag bestämt ämne och område för min undersökning fortsatte jag med 

att läsa litteratur och forskning inom området kommunikation och matematik 

och gjorde en forskningsöversikt för att bilda mig en uppfattning om 

forskningsläget. Därefter formulerade jag mina forskningsfrågor och påbörjade 

arbetet med undersökningen.  

 

Jag läste litteratur och bestämde mig för att använda kvalitativa intervjuer som 

metod för min undersökning. Jag formulerade frågor för intervjun och skickade 

ut en förfrågning till ett antal lärare som arbetade med matematik i årskurserna 

1-3  huruvida de kunde tänka sig att medverka i min studie. Sex lärare besvarade 

mailet och vi kom överens om en tid då intervjuerna skulle genomföras.  

 

När jag intervjuade lärarna utgick jag från de frågeställningar jag på förhand 

hade formulerat. Frågeställningarna i sin tur utgick från syftet och 

frågeställningarna för undersökningen. Intervjuerna genomfördes med varje 

lärare enskilt. Intervjun gick till på så sätt att jag ställde en fråga i taget till läraren 
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och skrev ner lärarens svar. Jag ställde följdfrågor när det var nödvändigt för att 

tydliggöra de svar lärarna gett, eller för att de skulle förklara ur andra 

perspektiv. Följdfrågorna användes också för att lärarna skulle utveckla sina 

svar så att svaren skulle kunna användas i undersökningen, det vill säga att de 

svarade på forskningsfrågorna.  

 

Frågeställning 1 handlar om hur lärare definierar kommunikationsförmåga i 

matematik. För att ta reda på detta frågade jag lärarna först hur de definierar 

kommunikationsförmåga om de inte tänker enbart matematik. Jag frågade 

därefter om hur de definierar kommunikationsförmåga i matematik för att ta 

reda på om de anser att kommunikationsförmåga i matematik skiljer sig från 

kommunikationsförmåga i andra ämnen.  

 

Efter att intervjuerna genomfördes påbörjade jag en transkribering av svaren, 

analyserade dem och funderade över hur de skulle användas i resultatet. Efter 

att analysarbetet och transkriberingen var klar jämförde jag lärarnas svar med 

litteratur och forskning för att hitta likheter och skillnader.   

 

4.5 Undersökningens validitet och reliabilitet  

Enligt Eliasson handlar reliabilitet om hur pålitlig en undersökning är. Med 

andra ord handlar det om ifall det går att genomföra studien eller en liknande 

studie en gång till med samma resultat (Eliasson 2013:14). Om någon skulle göra 

en liknande studie tror jag att resultatet skulle kunna bli liknande resultatet i 

denna studie. Orsaken till varför jag inte tror att resultatet skulle bli exakt 

detsamma är för att undersökningen grundar sig på intervjuer. Framförallt tror 

jag, att de intervjusvar som lett till ett resultat i denna undersökning skulle 

kunna skilja sig från de svar man skulle få, om man genomförde 

undersökningen och intervjuade några andra lärare om deras arbete och tankar. 

Detta eftersom alla lärare inte arbetar på exakt samma sätt eller tänker likadant 

och för att intervjuerna är situationsbundna. Varför jag tror att resultatet ändå 

skulle kunna bli något liknande om man gjorde om samma studie är för att 

många av de lärare som undervisar i matematik och utgår från de styrdokument 

som finns har ungefär samma tankar kring kommunikationsförmågan i stort. 

Det skulle kunna leda till att de lärarna ger liknande svar och att 

undersökningen då också får ett liknande resultat. Jag anser att reliabiliteten i 

undersökningen är hög eftersom jag intervjuar sex lärare, vilket ger en djup bild 

och beskrivning av sex lärares tankar och åsikter om ämnet på en. För att 

förbättra reliabiliteten ytterligare hade jag kunnat intervjua fler lärare för att få 

fler lärares tankar och åsikter.  

 

Validitet handlar om vad undersökningen mäter vad den avser att mäta 

(Eliasson 2013:14). Enligt min mening är validiteten i undersökningen hög 

eftersom det finns en röd tråd mellan syftet, frågeställningarna och resultatet. 

Att det finns en tydlig koppling mellan dessa olika delar i undersökningen är 

viktigt och påverkar enligt min mening validiteten.  I denna undersökning anser 
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jag att syftet och frågeställningarna är tydligt formulerade och att resultatet på 

ett tydligt sätt svarar mot dem. I denna undersökning var syftet att undersöka 

om lärare som undervisar i matematik i årskurserna 1-3 anser att 

kommunikation och kommunikationsförmåga är viktiga för elevernas 

matematiska utveckling och förståelse. För att svara på syftet och 

frågeställningarna intervjuade jag lärare som undervisar i matematik i 

årskurserna 1-3 för att ta reda på lärarnas tankar och åsikter. Jag anser att 

undersökningen mäter vad den avser att mäta, det vill säga lärarnas tankar om 

kommunikationsförmågans betydelse för elevernas matematiska utveckling och 

förståelse. För att öka undersökningens validitet ytterligare hade jag kunnat 

komplettera intervjuerna med exempelvis observationer. Genom att 

komplettera intervjuerna med observationer av lärarnas arbete hade jag med 

större säkerhet kunnat säga att lärarnas svar på intervjufrågorna var riktiga och 

att det var lärarnas åsikter och tankar jag kommit åt. Det vill säga att lärarna 

faktiskt står för det som sagts och att de arbetar på det sätt som de förklarar, och 

att de inte anpassar sina svar efter vad som låter bra i en undersökning.  

 

4.6 Etiska överväganden  

När andra personer än forskaren själv är inblandade i en undersökning, 

exempelvis då undersökningen bygger på intervjuer eller observationer, finns 

några forskningsetiska principer som forskaren bör ta hänsyn till och fundera 

över. Individskyddskravet handlar om sådant som rör den enskilde individen 

och delas av vetenskapsrådet upp i fyra konkretiserade huvudkrav: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet 2002:6) 

 

Informationskravet handlar om att göra de av forskningen berörda medvetna 

om syftet med undersökningen. De ska göras medvetna om sin roll i 

undersökningen samt om vilka villkor som gäller (Vetenskapsrådet 2002: 7-8.)  

De lärare som medverkade i denna studie fick själva avgöra om de ville 

medverka i studien eller inte. Jag skickade ut ett brev (se bilaga 1) med 

information till ett antal lärare som jag visste tillhörde den grupp jag ville 

genomföra mina intervjuer med, det vill säga verksamma lärare som 

undervisar i matematik i årskurs 1-3. I brevet förklarade jag syftet med 

undersökningen och hur informationen skulle komma att användas. I brevet 

förklarades också tydligt att det var upp till läraren själv att bestämma över sin 

medverkan i undersökningen.  

 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan under hela undersökningsprocessen, det vill säga att de har rätt att 

avbryta sin medverkan när de vill och att de får bestämma över vilka villkor 

som gäller (Vetenskapsrådet 2002:9-10). Jag informerade lärarna om 

undersökningens utformning, om syftet, hur informationen skulle användas 

och hur intervjuerna skulle gå till. Lärarna som medverkade i undersökningen 

gav sitt samtycke till undersökningen och dess utformning.  
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Konfidentialitetskravet handlar om offentlighet och sekretess, exempelvis om 

att forskaren inte får använda sådan information som kan vara kränkande för 

någon individ, att personuppgifter ska användas och förvaras på lämpligt sätt 

samt att deltagarnas identitet inte får framkomma i studien på något sätt 

(Vetenskapsrådet 2002:12-13). Lärarna fick information om att deras identitet 

inte skulle framgå i studien, både i brevet jag skickade till lärarna. I denna 

undersökning anges inte lärarnas namn, inte heller deras ålder eller kön för att 

lärarna ska förbli anonyma.  

 

Nyttjandekravet handlar om att data och information endast får användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002:14).  Data och information som jag får 

fram genom intervjuer är enbart tillgängligt för mig och används enbart i 

forskningssyfte.  

5. Resultat  
I denna del presenteras resultatet för undersökningen. Jag kommer att 

presentera lärarnas tankar om kommunikation och kommunikationsförmåga i 

matematik som framkom vid intervjuerna. Resultatet är uppdelat i olika delar, 

varav varje del utgår från en av frågeställningarna för undersökningen. Vid 

läsning av resultatet är det nödvändigt att tänka på att det är en presentation 

av sex lärares tankar, och att lärarna undervisar i någon av årskurserna 1-3. 

Därför ger resultatet enbart en bild av hur matematikundervisningen kan se ut 

i de tidigare nämnda årskurserna.  

 

5.1. På vilka sätt definieras kommunikationsförmåga i 
matematik av lärare i årskurs 1-3? 

5.1.1 Kommunikationsförmåga som begrepp 

Kommunikationsförmåga handlar enligt lärarna om att ha förmågan att föra 

vidare någonting till någon annan exempelvis genom att tala eller skriva, men 

också förmågan att föra över sina tankar till någon annan. Lärarna är överens 

om att kommunikationsförmåga innebär att kunna uttrycka sig på olika sätt så 

att andra förstår, men också att kunna lyssna till andra.  

 

Att ha en kommunikationsförmåga innebär enligt lärare A att inneha förmåga 

att uttrycka sig genom att diskutera eller ställa frågor och förmåga att föra ett 

meddelande eller sina tankar vidare till någon annan.  

 

Lärare B anser att kommunikationsförmåga är att kunna uttrycka sina tankar 

och åsikter. Det vill säga att i samtal och diskussioner tydligt kunna uttrycka 

vad man tycker och tänker. Kommunikationsförmåga anser lärare B också är att 

kunna förklara händelser så att andra förstår, likaväl som att kunna lyssna och 

förstå andra.  
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Enligt lärare C innebär kommunikationsförmåga att kunna fokusera, lyssna på 

andra, använda vardagsspråket för att uttrycka sig på olika sätt och att kunna 

bygga vidare på vad andra tänker och uttrycker.  

 

Lärare D anser att kommunikationsförmåga innebär förmåga att föra samtal och 

lyssna. Att inneha en förmåga att kunna medverka i samtal och diskussioner av 

olika slag och i olika situationer, förmågan att kunna uttrycka sig.  

 

Enligt lärare E handlar kommunikationsförmåga om förmågan att på olika sätt 

kunna göra sig förstådd, exempelvis genom tal eller skrift, samt att kunna sätta 

ord på sina tankar.  

 

Lärare F förklarar att kommunikationsförmåga innebär att ha förmåga att 

uttrycka sig med olika språk och på olika sätt och att för andra kunna förklara 

hur man tänker och få dem att förstå. Lärare F anser att 

kommunikationsförmåga förutom förmågan att kunna föra samtal och uttrycka 

sig handlar om förmågan att kunna lyssna och förstå andra.  

 

5.1.2 Kommunikationsförmåga i matematik 

Lärare A anser att kommunikationsförmåga i matematik hänger ihop med 

problemlösning. Lärare A förklarar att kommunikationsförmåga i matematik 

handlar om att kunna argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. 

Lärare A menar att det innebär förmågan att genom diskussion och samtal 

kunna undersöka, analysera, göra beräkningar på och ge lösningar på problem 

i olika situationer.  

 

Lärare B förklarar på följande sätt vad kommunikationsförmåga i matematik 

innebär: 

 
Kommunikationsförmåga i matematik är för mig att kunna uttrycka sig och 

förklara matematiska händelser. Att kunna förklara hur du tänker eller att 

kunna förklara vad du inte förstår. I matematik finns både symbolspråket 

och vardagsspråket och eleverna ska kunna uttrycka sig med hjälp av båda 

språken i tal och skrift och kunna skifta mellan dessa samt förvandla 

vardagsspråket till det abstrakta symbolspråket, det matematiska språket. 

(Lärare B) 

 

 Lärare C förklarar att ha kommunikationsförmåga i matematik innebär att ha 

förmågan att kunna resonera kring ett problem. Med det menar lärare C att 

eleverna tillsammans ska kunna föra ett samtal eller en diskussion kring ett 

problem och exempelvis förutsäga vad lösningen blir, att fundera över om 

lösningen är rimlig men också med ett matematiskt språk förklara varför de tror 

som de gör. Enligt Lärare C handlar kommunikationsförmåga också om att 

kunna knyta det matematiska till verkligheten genom att koppla matematiken 
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till vardagen och vardagliga situationer och att på olika sätt förklara hur det 

hänger ihop.  

 

Enligt lärare D handlar kommunikationsförmåga i matematik om förmågan att 

föra samtal både mellan barn och barn och mellan barn och vuxen. Lärare D 

förklarar att det handlar om att dela med sig av sina erfarenheter, att föra 

diskussioner kring matematik och att våga fråga, men också att ha förmågan att 

använda det matematiska språket och de korrekta termerna för att förklara och 

resonera kring ett problem.  

 

Kommunikationsförmåga i matematik innebär enligt lärare E att ha förmåga att 

resonera, argumentera och lösa problem, samt att kunna sätt ord på sina tankar 

och ge muntliga förklaringar. 

 

Lärare F förklarar att kommunikationsförmåga i matematik handlar om att 

kunna förklara hur man tänker både åt en vuxen men också barn sinsemellan. 

Lärare F menar att kommunikationsförmåga innebär förmågan att tala 

matematik för att få syn på nya sätt att tänka och komma fram till lösningar. 

Men också att eleverna kan resonera kring sina egna lösningar och sitt eget 

lärande.  

 

5.2 Hur arbetar lärare i årskurs 1-3 för att utveckla 
elevernas kommunikationsförmåga i matematik, vilka 
fördelar/nackdelar och eventuella svårigheter ser de med 
ett sådant arbete och hur kan det komma att påverka 
elevernas matematiska utveckling och förståelse?  

Grupparbete eller parövningar används av alla lärare på ett eller annat sätt för 

att utveckla elevernas kommunikationsförmåga i matematik. Grupparbetena 

och parövningarna utgår från att eleverna uppmanas att tillsammans i en grupp 

eller parvis lösa problem och diskutera matematik. Under dessa arbeten 

uppmuntras eleverna till att bland annat diskutera vilka förväntningar de har 

och föra resonemang och argumentera för vad de tror, samt föra en diskussion 

kring lösningen och det som kommer fram.  

 

Lärare A låter först eleverna lösa uppgifter på egen hand för att sedan visa resten 

av klassen och läraren vilka eventuella svar och lösningar man kommit fram till. 

Lärare A förklarar att det är ett arbetssätt där eleven först får möjlighet att tänka 

själv och utgå från sina egna kunskaper, för att sedan ta del av andras tankar 

och metoder och därmed få syn på andra sätt att lösa uppgifter på. Eleverna får 

presentera sina lösningar framme vid tavlan och samtidigt förklara hur de tänkt. 

När eleverna arbetar på detta sätt får de träna på att använda sitt matematiska 

språk. Lärare A förklarar att elevernas svar eller lösningar inte alltid behöver 

vara korrekta för att leda till en diskussion. Lärare A använder också konkret 

material i sin undervisning. En lektion kan exempelvis börja med att läraren 

med hjälp av konkret material visar och förklarar hur man kan tänka när man 
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löser en uppgift. Eleverna får sedan lösa samma eller liknande uppgifter på 

andra sätt och förklara hur de gör. Lärare A menar att det är viktigt att när elever 

arbetar enskilt, i par, i grupper eller när de hjälper varandra poängtera att de 

inte enbart får tala om hur de löst problemet, utan att de hela tiden måste 

förklara för varandra hur de gör och hur de tänker.  

 

Enligt lärare A finns enbart fördelar med att aktivt arbeta för att utveckla 

elevernas kommunikationsförmåga i matematik, men hen menar att ett sådant 

arbetssätt medför en del svårigheter som i sin tur kan komma att påverka 

elevernas matematiska utveckling och förståelse negativt. För att undvika att 

elevernas förståelse påverkas negativt menar Lärare A att det är viktigt läraren 

och eleverna arbetar tillsammans för att komma förbi svårigheterna. Lärare A 

förklarar att eleverna när de lär sig att använda det matematiska språket för att 

resonera och argumentera för sina tankar och tillvägagångssätt samt resonera 

kring antaganden och frågeställningar utvecklar sitt matematiska kunnande. 

Lärare A menar att det är viktigt för den matematiska utvecklingen och 

förståelsen att lära sig att sätta ord på sina tankar och att hela tiden reflektera 

över det man gör, samt att ställa sig frågorna vad, hur och varför. En svårighet i 

arbetet är att en del elever inte är vana vid att arbeta på ett sådant sätt, vilket 

kan leda till att eleverna som känner sig obekväma eller känner ett obehag inte 

vill medverka under lektionerna. Lärare A förklarar att en del elever har svårt 

att berätta om sina tankar, förklara varför de gjort som de gjort eller exempelvis 

att samarbeta eller våga ta plats i klassrummet. I matematik blir det ännu svårare 

eftersom de under lektionerna förväntas använda ett matematiskt språk.  

Matematikspråket är nytt för dem och någonting som de inte behärskar. Om 

läraren och eleverna inte tillsammans arbetar för att komma förbi det svåra, det 

vill säga att för att få alla att våga ta plats och uttrycka sig, att våga använda 

språket och att göra fel kan elevernas lärande bli lidande.   

 

Lärare B förklarar att hen inte använder några specifika metoder eller arbetar på 

något speciellt sätt för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga i 

matematik. Lärare B menar att eleverna från dag ett i matematikundervisningen 

bör få höra ett korrekt matematiskt språk och lära sig att prata matematik och 

därmed utveckla sin kommunikationsförmåga i matematik.  

 
Det är viktigt att som lärare kommunicera med korrekta matematiska 

termer. De matematiska termerna ska bli en naturlig del av elevernas språk. 

Det ska talas matematik i klassrummet. (Lärare B)  

 

Lärare B ser inte några nackdelar med att aktivt arbeta med att utveckla 

elevernas kommunikationsförmåga i matematik, utan anser att det är viktigt och 

att det endast påverkar elevernas matematiska utveckling och förståelse 

positivt.  Lärare B förklarar att det inte är valbart för lärare att kommunicera 

matematik med eleverna, utan att det är någonting lärarna måste införa i 

undervisningen för att eleverna ska nå målen i matematik och därmed utveckla 

de kunskaper som krävs i matematik. Lärare B förklarar att en svårighet med att 
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träna kommunikationsförmågan i matematik i jämförelse med att träna 

kommunikationsförmågan i något annat ämne, är att det är stor skillnad mellan 

det språk som läraren och skolan använder när de pratar matematik och det 

språk som eleverna har med sig hemifrån. Denna skillnad medför enligt lärare 

B att en del elever tycker att det är svårt och därför känner sig osäkra i början. 

Det är enligt lärare B viktigt att börja med att introducera begreppen och språket 

för eleverna, och att sedan som lärare hela tiden använda dem i undervisningen 

för att eleverna ska bli vana vid språket.  

 
Eleverna har ett vardagsspråk som behöver utvecklas till ett korrekt 

matematikspråk. Det korrekta matematikspråket finns inte naturligt i deras 

vardag. Hemma pratar man plus och minus medan vi i skolan talar om 

addition och subtraktion. Det tar tid för elever att befästa de nya orden, men 

jag tror att om vi i skolan konsekvent pratar matematik med de rätta orden 

och termerna så kommer orden så småningom att bli elevernas egna.  (Lärare 

B) 

  

Lärare C anser att eleverna ska få höra ett korrekt matematiskt språk i 

matematikundervisningen från dag ett. Lärare C förklarar att det matematiska 

språket ska vara en naturlig del av undervisningen. För att eleverna ska få träna 

på att använda det matematiska språket kan läraren exempelvis låta eleverna 

hjälpa varandra, arbeta i par eller i större grupper där de får möjlighet att 

exempelvis diskutera vad som är sannolikt eller varför svaret blev som det blev. 

Lärare C anser att eleverna först bör få möjlighet att tillsammans lösa eventuella 

problem och experimentera på egen hand utan läraren. Lärarens uppgift är att 

rätta till eventuella missförstånd samt ställa frågor och leda eleverna på rätt väg. 

Lärare C menar att det som utgår från vad eleverna tror och tänker leder till det 

bästa lärandet. Eleverna bör ges möjlighet att kommunicera och använda sitt 

matematiska språk i så stor utsträckning som möjligt.  

 

Lärare C anser att fördelarna med ett sådant arbete är att eleverna lär sig att föra 

samtal, diskutera, argumentera och resonera med korrekta matematiska termer 

och begrepp, samt lösa problem, vilket ger eleverna en djupare förståelse för 

matematik. Lärare C förklarar att det är positivt för elevernas förståelse att de 

får lära sig att sätta ord på sina tankar och uttrycka sig på olika sätt så att andra 

förstår. Att arbeta i par eller i grupper där eleverna kommunicerar med 

varandra leder enbart till en djupare och bredare förståelse för matematik 

eftersom de får syn på flera olika sätt att tänka, och att det inte bara finns ett sätt 

som är rätt. Att eleverna lär sig att använda de matematiska begreppen och 

termerna och utvecklar ett matematiskt språk är en del av kunskapskraven i 

matematik, och därmed någonting som de ska kunna enligt lärare C. Lärare C 

förklarar att det inte finns några direkta nackdelar, men att läraren bör vara 

säker på att eleverna klarar av att föra diskussioner på den nivå som krävs i de 

specifika uppgifterna. Med det menar lärare C att lärarna inte får ge eleverna för 

svåra uppgifter eftersom risken är att eleverna då tappar motivationen och att 

de inte ens försöker lösa uppgifterna och att diskussioner inte uppstår. Eleverna 
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får då inte möjlighet att träna på att använda sitt matematiska språk och risken 

är då att eleverna vänder matematiken till någonting svårt och negativt, vilket i 

sin tur påverkar elevernas matematiska utveckling och förståelse negativt.  

 
De eventuella ”svårigheterna” sitter hos mig själv som lärare. Om jag kan 

leda arbetet på ett bra sätt så att eleverna blir engagerade, kommer 

kommunikationsförmågan samt de andra förmågorna att utvecklas hos dem. 

Andan i klassen bör vara sådan att alla vågar uttrycka sig inför andra och stå 

för sina åsikter och tankar och därmed vara delaktiga i diskussionerna. 

Nivån ska ligga på en lagom nivå så att alla elever kan vara delaktiga. (Lärare 

C) 

 

Lärare C förklarar att det krävs ett samarbete mellan elever och lärare och en 

förståelse hos läraren om elevernas tankar och bakgrund för att eleverna ska 

utveckla kunskaper och lära sig. Det är läraren som står för planeringen som ska 

utgå från elevernas förutsättningar och behov. Undervisningen ska ligga på en 

lagom nivå för att eleverna ska kunna medverka och vara aktiva. Svårigheten i 

arbetet med att utveckla elevernas kommunikationsförmåga i matematik tror 

lärare C är desamma som svårigheterna i all annan undervisning, att hålla 

undervisningen på en lagom nivå för alla elever. Om undervisningen hålls på 

en lagom nivå menar lärare C att elevernas matematiska utveckling och 

förståelse påverkas positivt av ett arbete där de får möjlighet att kommunicera 

och samarbeta med andra.  

 

Även lärare D anser att eleverna ska få höra ett korrekt matematiskt språk från 

dag 1. Utöver det nämner Lärare D att hon ofta arbetar på ett sätt där eleverna 

först får fundera själv, sedan prata med en kompis, för att slutligen diskutera i 

stor grupp alla tillsammans, när eleverna ska lära sig att kommunicera 

matematik. I diskussionerna menar lärare D att eleverna får syn på olika sätt att 

lösa uppgifter på, det vill säga hur olika de kan tänka och ända komma fram till 

samma eller liknande svar. Lärare D anger också tipspromenader som en bra 

metod i arbetet med att utveckla elevernas kommunikationsförmåga. Under 

tipspromenaderna får eleverna i par eller i grupper diskutera kring matematik 

och matematiska problem samtidigt som de förväntas använda ett matematiskt 

språk. Lärare D förklarar att det är viktigt att läraren använder ett korrekt 

matematiskt språk i klassrummet och att uppgifterna/problemen är 

formulerade med ett matematiskt språk och med korrekta termer. Enligt lärare 

D är detta viktigt för att göra det matematiska språket till en del av elevernas 

eget språk. Läraren förklarar att det är viktigt att eleverna får repetera och höra 

begrepp ofta för att de ska befästa dem.  

 

Lärare D anser att fördelarna med att arbeta för att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga i matematik överväger eventuella nackdelar. En 

fördel är exempelvis att elever lär av varandra när de tränar sin 

kommunikationsförmåga, och att både starkare och svagare elever stärks när de 

ska förklara hur de tänker men också när de ska lyssna på andra och ta till sig 
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kunskaper av varandra. Lärare D förklarar att en elev som kanske inte annars 

skulle ha klarat av att lösa en uppgift eller inte har utvecklat det matematiska 

språket kan klara av att lösa en uppgift tillsammans med en annan elev. En 

annan fördel anser lärare D är att eleverna genom att träna på sin 

kommunikationsförmåga lär sig att tänka högt och laborera med sitt språk, att 

de lär sig att anpassa språket efter situation och mottagare men också att de lär 

sig att hjälpa och ta hjälp av varandra. Att lärare aktivt arbetar för att utveckla 

elevernas kommunikationsförmåga anser lärare D är viktigt och leder till att 

eleverna utvecklar sin matematiska förståelse och sitt kunnande. Detta eftersom 

eleverna i ett klassrum där det är tillåtet att prata matematik och där det 

matematiska språket är en del av undervisningen leder till att eleverna utvecklar 

kunskaper som är nödvändiga för att elevernas matematiska utveckling ska gå 

framåt. Enligt lärare D påverkas elevernas utveckling och förståelse endast 

positivt av att arbeta med kommunikation i matematikämnet.  

 

Olika räknesätt, problemlösning, slumpmässiga händelser, mönster och 

talföljder anger lärare E som arbetsområden där eleverna får möjlighet att träna 

och utveckla kommunikationsförmågan. Lärare E förklarar att dessa områden 

lämpar sig för grupparbeten. Lärare E menar att grupparbeten där eleverna får 

möjlighet att föra diskussioner, argumentera och resonera både tillsammans och 

enskilt är bra, men att det är viktigt att efter samtalen och diskussionerna reda 

ut vad som är rätt och fel för att eleverna inte ska lära sig felaktiga 

räknestrategier och metoder.  

 

En fördel med att arbeta för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga i 

matematik anser lärare E är att eleverna lär sig att sätta ord på sina egna tankar, 

att förstå hur andra tänker, att avgöra om svar är rimliga men också att ställa 

frågor. Lärare E förklarar att eleverna genom att träna sin 

kommunikationsförmåga lär sig att ställa frågor som utvecklar deras förståelse 

och lärande. Lärare E anser att det inte finns några nackdelar som berör 

kommunikationsförmåga eftersom det är någonting eleverna ska utveckla, men 

att själva arbetet med att utveckla elevernas kommunikationsförmåga kan göra 

så att eleverna lär sig fel, vilket är en nackdel med att bedriva ett sådant arbete 

då det kan komma att påverka elevernas matematiska utveckling och förståelse 

negativt.  Lärare E förklarar att eleverna när de diskuterar med varandra också 

måste ha en förståelse för att det finns flera metoder och lösningar som kan vara 

rätt för en och samma uppgift. Enligt lärare E kan det vara svårt att få alla elever 

att förstå att det finns flera korrekta sätt och lösningar likaväl som det finns flera 

metoder och lösningar som kan vara felaktiga. Det är lärarens uppgift att 

medvetengöra eleverna om detta, likasom det är lärarens uppgift att se till att 

diskussionerna flyter på och att eleverna diskuterar relevanta saker som leder 

till lärande.  

 

Lärare F använder mattepromenader för att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga i matematik. Lärare F förklarar att eleverna under 

dessa mattepromenader parvis eller i grupper går mellan olika stationer där de 
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får lösa olika slags uppgifter. Stationerna kan exempelvis bestå av 

begreppsmemory där eleverna får para ihop matematikens termer och begrepp 

med vardagliga begrepp och ord, problemlösningsuppgifter eller uppgifter där 

eleverna med hjälp av konkret material ska lösa en uppgift.   För varje svar krävs 

en lösning samt en muntlig förklaring om hur eleverna kommit fram till svaret. 

Denna muntliga förklaring ger eleverna efter mattepromenaden till klassen. Alla 

lösningar och svar skrivs upp och diskuteras sedan i helklass. Lärare F förklarar 

att mattepromenaderna utvecklar elevernas kommunikationsförmåga eftersom 

de hela tiden måste föra en diskussion samt resonera och argumentera för sina 

tankar och lösningar.  

 

Lärare F ser enbart fördelar med att arbeta för att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga i matematik. Lärare F förklarar att ett sådant arbete 

leder till att eleverna utvecklar de kunskaper som krävs för att de ska uppnå 

målen i matematik. Lärare F förklarar att elevernas matematiska kunnande och 

förståelse enbart gynnas av ett arbete där de får lära sig att föra diskussioner, 

resonera, argumentera, samarbeta och framförallt träna på de korrekta termerna 

och begreppen. Enligt lärare F kan det ändå vara bra att tänka på att ett sådant 

arbetssätt kan vara krävande och svårt för elever som har svårigheter i 

matematik.  

 
För elever som har svårigheter i matematik kan det vara krävande och 

jobbigt att delta i diskussioner eller att prata matematik. De ska först förstå 

vad som efterfrågas i uppgiften, sedan ska de försöka lösa den för att till sist 

muntligt förklara för någon annan hur de tänkt med ett språk som de kanske 

har svårt att greppa. Det är svårt för oss lärare att få dessa elever att våga. 

(Lärare F) 

 

Lärare F förklarar att det inte är svårt att få igång diskussioner mellan elever 

som är duktiga och har lätt för sig i matematik, men att det svåra ligger i att få 

de elever som är svagare i matematik att våga ta plats och använda sina 

kunskaper även om det kan bli fel. Lärare F menar att eleverna får det lättare 

med matematik på mellan- och högstadiet om de lär sig de korrekta termerna 

och begreppen redan från början och att förmågan att sätta ord på sina tankar är 

viktigt för den matematiska förståelsen. Att delta aktivt och samarbeta är viktigt 

för alla elever och det påverkar deras matematiska utveckling och förståelse 

positivt enligt lärare F.  

 

5.3  Upplever lärare att Lgr11 betonar vikten av att 
kommunicera matematik? 

Kommunikation och kommunikationsförmåga har fått en alltmer betydelsefull 

roll i den svenska skolan och i styrdokumenten. Lärarna upplever att det i Lgr11 

tydligt betonas att eleverna ska lära sig att kommunicera matematik. Eleverna 

ska lära sig att använda matematikens begrepp och kunna beskriva 

tillvägagångssätt, ge omdöme om rimlighet samt föra och följa matematiska 
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resonemang (Skolverket 2011a: 67). Lärarna upplever att Lgr11 betonar vikten 

av att kommunicera matematik och de tror att kommunikation i 

matematikämnet lyfts som allt viktigare på grund av nedåtgående resultat bland 

elever i matematikämnet.  

 

Lärare A menar att det i Sverige finns en tradition av läroboksarbete i 

matematikundervisningen, men att det inom matematikämnet som alla andra 

ämnen krävs variation och anpassning efter individer. Lärare A förklarar att 

eleverna genom att räkna i en matematikbok lär sig att lösa uppgifter och att 

räkna, men att förståelsen kan bli lidande eftersom eleverna exempelvis enbart 

lär sig en metod för att lösa ett problem. Genom att kommunicera matematik får 

eleverna en djupare förståelse och flera metoder och strategier att använda sig 

av. Lärare A tror att orsaken till att kommunikationen i klassrummet fått en 

större roll i styrdokumenten och i matematikundervisningen är för att lyfta 

vikten av variation och anpassning efter elever. Lärare A tror att eleverna genom 

att tala matematik får en djupare förståelse för matematiken och att det kommer 

att leda till att resultaten i matematik kommer att höjas.  

 

Lärare B anser att kommunikationsförmågan är viktig för elevernas förståelse i 

matematik och att detta är någonting som blivit allt mer tydligt under de 

senaste åren, vilket också lett till att kommunikation fått ett större utrymme i 

den aktuella läroplanen.  

 

Även lärare C upplever att kommunikationen betonas tydligare i Lgr11 än 

tidigare, och att det är ett resultat av en förändrad syn på 

matematikundervisningen men också att man inom skolans värld förstått hur 

viktig kommunikationen är för elevernas förståelse. Lärare C förklarar att 

elevernas grundläggande förståelse är viktig för deras matematiska utveckling 

och kunnande, och att denna grundläggande förståelse kräver mer än arbete i 

en lärobok. Lärare C menar att en klassrumsmiljö där eleverna får tala 

matematik leder till att eleverna får en bättre och djupare förståelse för ämnet.  

 

Lärare D förklarar att allt eftersom resultaten i matematik blivit lägre har man 

förstått att det krävs en förändring i matematikämnet och i 

matematikundervisningen, vilket framkommer i kursplanen i matematik. 

Lärare D tror att kommunikationen blivit allt viktigare i matematikämnet 

eftersom eleverna idag behöver lära sig mer än bara faktakunskaper eller att 

träna räknefärdighet.   

 
För att resultaten ska höjas har man förstått att det krävs andra färdigheter 

än att bara kunna lösa en uppgift på ett papper. Eleverna ska också kunna 

använda matematiken för att föra och följa resonemang och för att kunna 

argumentera och föra diskussioner kring matematik. Det viktiga är att 

eleverna förstår matematiken, vilket blir tydligt när man kommunicerar eller 

pratar matematik. (Lärare D) 
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Lärare D upplever att kommunikationen betonas som viktig i Lgr11 och att 

orsaken är att kommunikationsförmågan är mycket viktig för elevernas 

förståelse.  

 

Även lärare E upplever att kommunikationsförmågan betonas som viktig i 

matematikämnet och Lgr11, och att orsaken är att resultaten i matematik blivit 

lägre.  Lärare E förklarar att man förstått vikten av att eleverna ska lära sig att 

sätta ord på sina tankar för att få syn på sitt eget lärande, att det krävs mer 

diskussion och en djupare förståelse. Enligt Lärare E har 

kommunikationsförmågan fått en större roll i matematikämnet för att efterlikna 

undervisningen i andra ämnen där kommunikation länge varit en del av 

undervisningen. Lärare E menar att kommunikation leder till lärande och ger 

stora möjligheter till variation bara man använder det på rätt sätt, och att detta 

är någonting man bör tänka på även i matematikundervisningen.  

 

Lärare F förklarar att kommunikation utvecklar elevernas matematiska 

tänkande och förståelse.  Lärare F tror att Lgr11 därför betonar kommunikation 

och dess roll i matematikundervisningen. Lärare F upplever att kommunikation 

betonas tydligare i Lgr11 än i tidigare läroplaner och att det beror på en 

förändrad syn på matematikämnet. Lärare F menar att det inte räcker med att 

lära sig att räkna i en matematikbok för att förstå matematik, vilket man trott 

tidigare.   

 

5.4 Vilken betydelse anser lärare att kommunikation har 
för elevernas matematiska utveckling och förståelse? 

Lärarna är överens om att kommunikationen är viktig för elevernas 

matematiska utveckling och förståelse, eftersom eleverna genom att prata med 

andra och genom arbete tillsammans med andra lär sig nya saker och får nya 

sätt att tänka, vilket i sin tur ökar elevernas matematiska kunnande.  

 

Lärare A anser att kommunikationen är viktig för elevernas matematiska 

utveckling och förståelse. Genom att muntligt och skriftligt förklara och visa hur 

man tänker samt genom att använda språket för att hjälpa andra anser lärare A 

att kunskapen befästs ytterligare, vilket leder till ökad förståelse och en 

utveckling av det matematiska kunnandet.  

 

Genom kommunikation anser lärare B att elevernas lärande och kunskaper blir 

synliga för läraren. Läraren kan då fånga upp eleven, ge denne utmaningar eller 

extra stöd för att utvecklingen ska gå åt rätt håll. Lärare B förklarar att 

kommunikationen är viktig för elevernas matematiska förståelse eftersom den 

gör tänkandet och därmed också lärandet synligt.   

 

Kommunikationen är viktig och påverkar enligt lärare C elevernas matematiska 

utveckling och förståelse avsevärt. Lärare C menar att kommunikationen kring 

matematiken utvecklar det matematiska tänkandet och hjälper eleverna att 
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koppla matematiken till det vardagliga, vilket utvecklar elevernas förståelse. 

Resonemang och diskussioner anser lärare C hjälper eleverna att anamma 

matematikens termer, symboler och språk, som utgör en grund för elevernas 

matematiska förståelse och kunnande.  

 

Lärare D svarade på följande sätt på frågan om hen anser att kommunikation 

är viktig för elevernas matematiska utveckling och förståelse: 

Det är absolut viktigt. Genom kommunikation lär sig eleverna att uttrycka 

sig. Kommunikationen är viktig för den gör så eleverna upptäcker olika sätt 

att tänka genom att eleverna frågar och delar med sig av sina tankar och 

åsikter, men också genom deras muntliga förklaringar. Under samtalen och 

diskussionerna lär sig eleverna nya begrepp och tränar det matematiska 

språket, vilket de också gör när de exempelvis hjälper varandra. Att prata 

kring matematiken leder till en djupare förståelse, men det kräver att läraren 

benar ut eventuella missförstånd. (Lärare D) 

 

Lärare E anser att kommunikationen är viktig beroende på hur den används. 

Med det menar lärare E att eleverna exempelvis i diskussioner kan röra till det 

för varandra om de inte själva förstått, vilket också gäller om eleverna hjälper 

varandra. För att kommunikationen ska bidra till att utveckla elevernas 

matematiska förståelse anser lärare E att läraren bör vara med i diskussionen 

och rätta till eventuella missförstånd och på så sätt se till att eleverna lär sig på 

ett korrekt sätt.  

 

Att eleverna får börja använda matematikens termer, symboler och språk direkt 

anser lärare F är viktigt för elevernas matematiska utveckling och förståelse. 

Lärare F förklarar att kommunikationen kring matematiken utgör en stor del av 

det arbetet. Kommunikationen bidrar också till att eleverna får stanna upp och 

tänka, men också att eleverna får förklara för sig själv och andra hur de tänker, 

vilket är viktigt för den matematiska utvecklingen och förståelsen.  

 

5.5 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att lärare i årskurs 1-3 som undervisar i matematik definierar 

kommunikationsförmåga i matematik som förmågan att med ett matematiskt 

språk kunna uttrycka sig, kunna föra över sina tankar till någon annan, kunna 

resonera, argumentera, beskriva tillvägagångssätt, förklara och lyssna. 

Kommunikationsförmågan är enligt Lärarna A, C och E nära kopplad till 

problemlösning. Lärarna A, B, C, D, och F anser att kommunikation är viktig för 

elevernas matematiska utveckling och förståelse, eftersom kommunikationen 

bidrar till att eleverna får dela med sig av sina erfarenheter och därmed lära av 

varandra. Lärare D lyfter aspekten att eleverna genom att kommunicera 

matematik får lära sig att använda och förstå det matematiska språket, sätta ord 

på sina tankar samt få syn på olika sätt att lösa problem och göra beräkningar 

vilket ökar elevernas förståelse för matematik.  
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För att utveckla elevernas kommunikationsförmåga i matematik använder 

lärarna A, C, D, E och F grupparbeten av olika slag där eleverna får möjlighet 

att samarbeta och föra diskussioner kring matematiska problem samt föra 

resonemang och förklara tillvägagångssätt. Arbetet med att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga bygger på att eleverna ska lära sig att sätta ord på sina 

tankar, och att de ska dela med sig av sina kunskaper genom att förklara sitt 

tillvägagångssätt och genom att föra resonemang kring rimlighet och 

förväntningar.  

 

Lärarna anser att arbetet med att utveckla elevernas kommunikationsförmåga 

har en positiv inverkan på och är viktig för elevernas matematiska utveckling 

och förståelse. Lärarna anser kommunikation är viktigt för elevernas 

matematiska utveckling och förståelse. Lärare C förklarar exempelvis att 

fördelarna är att eleverna genom att använda det matematiska språket för att 

resonera och argumentera för sina tankar och tillvägagångssätt utvecklar sitt 

matematiska kunnande. Lärare B lyfter aspekten att arbetet med att utveckla 

elevernas kommunikationsförmåga är inte valbart för lärare, utan någonting de 

måste göra för att eleverna ska uppnå målen i kunskapskraven. Lärarna menar 

sammanfattningsvis att fördelarna med att aktivt arbeta för att utveckla 

kommunikationsförmågan är att eleverna lär sig att laborera med sitt språk, att 

ställa frågor och uttrycka sig i olika situationer, men också att de genom att 

kommunicera gör sitt eget kunnande och lärande synligt. De får ta del av flera 

olika sätt att tänka, vilket ger en djupare förståelse för matematikämnet. Att 

eleverna redan tidigt lär sig att kommunicera och prata matematik tror lärarna 

B, C och D kan leda till att eleverna får det lättare med matematiken i skolan 

under sin fortsatta skolgång. Lärare E förklarar, att det krävs att läraren är 

involverad för att elevernas matematiska förståelse och utveckling ska gå 

framåt. Det är exempelvis lärarens uppgift att se till att samtalen och 

diskussionerna flyter på, men också att se till att eleverna lär sig rätt saker och 

att undervisningsnivån är anpassad efter elevernas förutsättningar och behov. 

Om läraren inte är involverad och inte medverkar i diskussionerna finns risken 

för att eleverna lär sig fel, vilket i sin tur enligt lärarna kan påverka lärandet 

negativt.   

 

Enligt lärarna är svårigheterna de upplevt i arbetet med att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga i matematik nära kopplat till dem själva, till elever 

som inte är vana vid att uttrycka sig muntligt och till elever som har svårigheter 

med matematik. Lärare B förklarar att det är stor skillnad mellan det språk 

eleverna är vana vid till vardags och matematikspråket, vilket leder till att en 

del elever känner sig osäkra med att använda det nya språket. Lärarna spelar en 

stor roll och ska leda arbetet på ett sätt så det motiverar och engagerar eleverna. 

Det är lärarens arbete att lägga undervisningen på rätt nivå och anpassa den 

efter elevernas förutsättningar och behov för att alla elever ska kunna vara 

delaktiga. Enligt lärarna är det lärarens uppgift att forma uppgifter där eleverna 

får möta flera olika metoder och lösningar för att eleverna ska förstå att det inte 

alltid enbart finns ett rätt eller en sanning. Det är också enligt lärarna lärarens 
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uppgift att få eleverna att känna sig trygga och våga vara delaktiga och prata 

matematik. Lärarna förklarar att det är viktigt för alla elevers matematiska 

utveckling och förståelse att de deltar aktivt under lektionerna. Om lärarna och 

eleverna inte arbetar tillsammans för att komma förbi svårigheterna kan det 

enligt lärarna komma att påverka elevernas matematiska utveckling och 

förståelse negativt.  

 

Lärarna A, C, D, E och F upplever att kommunikation och 

kommunikationsförmåga fått en mer betydelsefull roll i den svenska skolan, i 

styrdokumenten och i matematikundervisningen. Lärarna tror att detta beror på 

neråtgående resultat i den svenska skolan men också på en förändrad syn på 

matematikundervisningen. Lärarna tror att de nedåtgående resultaten bidragit 

till att man förstått att det måste ske en förändring i matematikundervisningen. 

Lärarna anser att det fört med sig att man förstått att eleverna behöver lära sig 

att resonera, argumentera och förstå det matematiska språket för att förståelsen 

för matematik ska bli djupare. Lärarna menar att kommunikationen är viktig 

eftersom den utvecklar förmågor hos eleverna som leder till en bättre förståelse 

och ett bättre matematiskt kunnande. Kommunikation i matematik bidrar enligt 

lärarna till en klassrumsmiljö där eleverna kan fråga och diskutera matematik, 

men även hjälpa varandra och dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper.  

6. Diskussion 
I denna del kommer jag att koppla resultatet av undersökningen till 

bakgrunden, de teoretiska utgångspunkterna samt litteratur och tidigare 

forskning på området. Diskussionen består av två delar, en metoddiskussion 

och en resultatdiskussion.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med min undersökning är att undersöka om lärare som undervisar i 

matematik i årskurs 1-3 anser att kommunikation och kommunikationsförmåga 

är viktigt för elevernas matematiska utveckling och förståelse. För att besvara 

syftet och frågeställningarna för undersökningen ansåg jag att det var lämpligt 

att använda kvalitativa intervjuer. Det ansåg jag var lämpligt eftersom jag 

genom att intervjua verksamma lärare kunde ta reda på deras tankar och åsikter 

inom ämnet och därmed besvara frågeställningarna för undersökningen.  Jag 

anser att valet av metod var lämplig och att det lett till att frågeställningarna och 

syftet besvarats på ett tydligt sätt.  

 

I min undersökning medverkade 6 lärare som undervisar i matematik i någon 

av årskurserna 1-3. Jag valde att intervjua verksamma lärare som undervisar i 

matematik i årskurserna 1-3, eftersom jag ansåg att det var en grupp som kunde 

ge mig den information jag behövde för att besvara frågeställningarna för min 

undersökning. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne är det forskningsfrågan 

som styr urvalet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015:35). Jag anser att urvalet 
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var lämpligt utifrån syftet och frågeställningarna för min undersökning. Antalet 

lärare som medverkade i intervjun bestämdes av hur stor andel lärare som 

besvarade mitt brev. Mitt mål var att intervjua minst 5 lärare för att jag skulle få 

tillräckligt med information och för att höja reliabiliteten och validiteten i min 

undersökning. Jag anser att jag genom att intervjua 6 lärare fick tillräckligt med 

information och att lärarnas svar var tillräckliga för att jag skulle kunna få fram 

ett resultat och därmed också besvara frågeställningarna och syftet.  

 

Att jag valde att använda kvalitativa intervjuer och att jag genomförde 

intervjuerna med 6 lärare tror jag kan ha kommit att påverka resultatet. Enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne är en av nackdelarna med kvalitativa intervjuer 

att de är situationsbundna och att de påverkas av tolkningar från två håll, både 

av den som intervjuar och den som intervjuas. (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015:53-54). Eftersom intervjuerna är situationsbundna ger de information om 

något som diskuterats i en specifik situation vid ett speciellt tillfälle. 

Undersökningar som bygger på kvalitativa intervjuer återspeglar samtal, vilket 

betyder att resultatet skulle ha kunnat bli annorlunda om exempelvis frågorna 

ställts på ett annat sätt eller om andra lärare skulle ha intervjuats. Antalet lärare 

jag intervjuat kan också ha kommit att påverka resultatet eftersom 

undersökningen endast ger svar på 6 lärares tankar kring ämnet. 6 lärare är 

endast en bråkdel av antalet lärare som undervisar i matematik i årskurserna 1-

3 i Sverige, vilket betyder att endast en bråkdel av alla tankar kring ämnet 

presenteras i studien. För att höja reliabiliteten och validiteten i undersökningen 

ytterligare hade jag kunnat intervjua fler lärare för att få syn på fler lärares 

tankar och åsikter. Mina egna tolkningar av lärarnas svar samt lärarnas 

tolkningar av frågorna som ställdes vid intervjun kan också ha kommit att 

påverka resultatet. När man genomför en intervju har lärarna möjlighet att 

förbereda sig och forma sina svar, vilket betyder att lärarnas svar kanske inte 

helt och hållet återspeglar verkligheten. 

 

 I denna undersökning fick jag genom att genomföra kvalitativa intervjuer 

tillräckligt med material och information för att kunna besvara 

frågeställningarna för undersökningen. För att få ett tydligare resultat och för 

att med säkerhet kunna säga att det är lärarnas egna tankar och åsikter som 

presenteras skulle jag ha kunnat genomföra intervjuerna med fler lärare eller 

kompletterat intervjuerna med exempelvis observationer.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

I denna undersökning var syftet att undersöka om lärare som undervisar i 

matematik i årskurs 1-3 anser att kommunikation och kommunikationsförmåga 

är viktiga för elevernas matematiska utveckling och förståelse. För att ta reda på 

detta genomförde jag intervjuer med 6 lärare som undervisar i matematik i 

någon av årskurserna 1-3 och frågade dem om hur de definierar 

kommunikationsförmåga, hur de arbetar för att utveckla 

kommunikationsförmågan, vilka fördelar/nackdelar samt eventuella 
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svårigheter de ser med ett sådant arbete och hur det kan komma att påverka 

elevernas matematiska utveckling och förståelse, men också om de upplever att 

Lgr11 betonar vikten av att kommunicera matematik. Resultatet visade att 

lärarna ansåg att kommunikation i matematikundervisningen och 

kommunikationsförmågan är viktiga för elevernas matematiska utveckling och 

förståelse.  

 

6.2.1 På vilka sätt definieras kommunikationsförmåga i matematik 

av lärare i årskurs 1-3? 

Kommunikationsförmåga och kommunikationsförmåga i matematik definieras 

av lärarna på lite olika sätt. Kommunikationsförmåga som begrepp handlar 

enligt lärarna om förmågan att kunna uttrycka sig, att kunna säga vad man 

tänker och tycker, att kunna delta i diskussioner och att kunna lyssna och förstå 

vad andra säger.  Kommunikationsförmåga i matematik anser lärarna handlar 

om att kunna uttrycka sig, men också att med matematikens språk kunna 

argumentera och föra matematiska resonemang, samt diskutera och samtala om 

begrepp och tillvägagångssätt. Kommunikationsförmågan hänger enligt lärarna 

ihop med problemlösningsförmågan genom att eleverna med hjälp av 

kommunikation ska kunna lösa problem. Lärarnas definitioner av begreppet 

kommunikationsförmåga liknar Nationalencyklopedins definitioner av 

begreppen kommunikation samt förmåga. Kommunikation handlar enligt 

Nationalencyklopedin om att överföring av information mellan parter med 

hjälp av ett språk (NE1) och förmåga handlar om en persons möjlighet att utföra 

någonting eller alternativt en persons begåvning (NE2). Även lärarnas 

definitioner av kommunikationsförmåga i matematik liknar den definition som 

finns i Häggbloms bok, där kommunikationsförmåga definieras som förmågan 

att kunna använda matematikens uttrycksformer för att samtala, argumentera 

och redogöra för lösningar och slutsatser (Häggblom 2013:222). Att lärarnas 

definitioner liknar de definitioner som finns i litteraturen anser jag är positivt 

eftersom det visar att lärarna är medvetna om vad kommunikationsförmåga 

innebär. Kommunikationsförmågan är en av de grundläggande förmågorna i 

matematik och att lärarna är medvetna om vad förmågan innebär kan tyda på 

att lärarna är införstådda med vikten av dess plats i matematikundervisningen 

och av hur matematikundervisningen kan utformas.  

 

I lärarnas definition av kommunikationsförmåga i matematik framkom att den 

är nära förknippad med problemlösningsförmågan. Problemlösningen anses av 

lärarna vara viktig i arbetet med att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga. Problemlösningsförmågan definieras av Häggblom 

som förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt 

värdera valda strategier och metoder (Häggblom 2013:21). Både 

problemlösningsförmågan och kommunikationsförmågan är förmågor för 

matematiskt kunnande i den aktuella läroplanen.  
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6.2.2 Hur arbetar lärare i årskurs 1-3 för att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga i matematik, vilka fördelar/nackdelar och 

eventuella svårigheter ser de med ett sådant arbete och hur kan det 

komma att påverka elevernas matematiska utveckling och förståelse?  

Lärarna förklarar att de använder grupparbeten av olika slag där eleverna på ett 

eller annat sätt får lösa problem för att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga. Den syn på lärande som ligger till grund för denna 

undersökning är det sociokulturella perspektivets syn på lärande där lärande 

anses ske i social interaktion (Säljö 2011:21). När eleverna arbetar i grupp för att 

lösa problem tränar eleverna på att använda sitt matematiska språk för att 

argumentera, resonera och diskutera, de lär också av varandra. Lärare D 

förklarar att eleverna lär sig av varandra genom att de delar med sig av sina 

tankesätt och strategier men också genom att de hjälper varandra. Säljö förklarar 

att den sociokulturella lärandeteorin anser att människor lär genom att stötta 

och utmana varandra och genom erfarenheter (Säljö 2011:178-180). Jag anser att 

den sociokulturella lärandeteorins syn på lärande kan kopplas till arbetet med 

att utveckla elevernas kommunikationsförmåga i matematik där eleverna på 

flera sätt lär på de sätt som förespråkas i den sociokulturella lärandeteorin. 

Lärare B, C och D anser exempelvis att eleverna ska få höra ett korrekt 

matematiskt språk från dag 1 och att de ska få lära sig att använda det i 

diskussioner och i samtal för att göra språket till sitt eget, vilket stärks av den 

sociokulturella lärandeteorins tankar: ”Kunskap lever först i samspel mellan 

människor och blir sedan en del av den enskilde individen och han eller hennes 

tänkande/handlande.” (Säljö 2000:1). Att eleverna ska få höra ett korrekt språk i 

undervisningen och att eleverna som lärare D anser får höra och repetera 

begrepp ofta, är viktigt för att elevernas ska befästa dem, vilket kan kopplas till 

Häggbloms tankar om att eleverna behöver möta matematiken i sin vardag för 

att skapa samband och förståelse (Häggblom 2013:238).  

 

De flesta lärare ansåg att det enbart finns fördelar för elevernas matematiska 

utveckling och förståelse att aktivt arbeta för att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga i matematik. Det kan kopplas till Olteanu och 

Olteanus studie som visar att ett arbete där eleverna får arbeta tillsammans, 

undersöka och kommunicera leder till en förbättring av elevernas lärande, och 

kommunikationen i klassrummet (Olteanu & Olteanu 2012:514-520).  Lärare E 

menar att själva arbetet med att utveckla elevernas kommunikationsförmåga 

kan bli negativt för elevernas lärande om läraren inte styr diskussionerna och 

ser till att eleverna lär sig rätt. Lärare E menar att arbetet kan leda till att eleverna 

lär sig fel om de hjälper varandra och diskuterar felaktiga metoder och 

strategier. Enligt Sandén och Wikman har läraren en central roll för att skapa 

förutsättningar för lärande, och läraren ska fungera som ledare och både stötta 

och styra dem i rätt riktning (Sandén & Wikman 2011:260-276). De svårigheter 

lärarna upplevt i arbetet med att utveckla elevernas kommunikationsförmåga 

är i många fall kopplade till lärarna själva. Läraren synes ha en stor roll för att 
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eleverna ska utveckla sitt matematiska kunnande men också sin 

kommunikationsförmåga. Häggblom förklarar att alla elever, både de svagare 

och de mest begåvade behöver stöd från läraren och att de behöver möta 

matematik i sin vardag för att förstå (Häggblom 2013:238). Enligt lärare C krävs 

det ett samarbete mellan elever och lärare för att eleverna ska utveckla 

kunskaper och lära sig. Lärare E menar det är lärarnas uppgift att leda 

diskussioner och se till att eleverna lär sig rätt saker. Lärare F anser att 

svårigheten ligger i att läraren ska lyckas lägga sin undervisning på rätt nivå för 

att alla elever ska kunna delta.  Både de elever som har svårigheter i ämnet och 

de elever som har det lättare ska kunna kommunicera matematik tillsammans. 

César och Santos undersökning visar att elever, oberoende av matematisk 

förmåga och matematiska kunskaper lär sig genom att samarbeta och genom 

social interaktion. Studien visar också att elever som har det svårt kan bli mer 

inkluderade genom ett sådant arbetssätt (César & Santos 2006:337-343). Genom 

att kommunicera matematik hjälper och stöttar eleverna varandra. Att få med 

alla elever i kommunikationen och att delta i diskussioner är en viktig del i 

lärandeprocessen.  Häggblom förklarar att en av lärarens uppgifter är att stötta 

lärande och skapa en gynnsam inlärningssituation och miljö, men också att 

skapa aktiviteter som ger möjlighet till social samverkan (Häggblom 2012:239). 

Sandén & Wikman förklarar att lärarens roll är att skapa förutsättningar för 

lärande och att planera undervisning (Sandén & Wikman 2011:276). Lucian 

Olteanus studie visar att läraren och lärarens förmåga att välja och skapa 

uppgifter har betydelse för elevernas lärande. Olteanu rekommenderar 

uppgifter där eleverna får diskutera och lära sig om helheter och delar samt 

förhållandet mellan dem, samt att uppgifterna är på rätt nivå och att de 

uppmuntrar till kommunikation (Olteanu 2014:251-262).  

 

6.2.3 Upplever lärare att Lgr11 betonar vikten av att kommunicera 

matematik? 

De intervjuade lärarna anser att kommunikation och kommunikationsförmåga 

är viktiga för elevernas matematiska utveckling och förståelse och att detta 

också är en orsak till att kommunikation i matematikundervisning betonas som 

viktigt i Lgr11. Matematiskt kunnande i dagens läroplan innefattar 

kommunikationsförmågan, vilket det inte på ett lika tydligt sätt gjort i tidigare 

definitioner av matematiskt kunnande. Matematiskt kunnande har tidigare 

exempelvis ansetts handla om förmågan att formalisera matematiskt material, 

förmågan att generalisera matematiskt material, förmågan att operera med 

siffror, förmågan till sekventiellt logiskt tänkande, förmågan att minnas 

matematisk information samt fallenhet och intresse för matematik (Persson & 

Wistedt 2013:11). Lärarna tror att kommunikation och 

kommunikationsförmågan fått en större plats på grund av neråtgående resultat 

i matematik och men också på grund av en förändrad syn på matematik. Enligt 

lärare F räcker det inte med att räkna i en matematikbok för att eleverna ska lära 

sig att förstå matematik.  
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6.2.4 Vilken betydelse anser lärare att kommunikation har för 

elevernas matematiska utveckling och förståelse?  

För att eleverna ska förstå matematik anser lärarna att kommunikationen i 

matematikundervisningen är viktig eftersom den leder till att eleverna får en 

djupare förståelse för matematik. Lärare A menar att kommunikationen är 

viktig eftersom eleverna lär sig att sätta ord på sina tankar och förklara hur de 

tänker. Lärare B menar att kommunikationen gör elevernas tankar och lärande 

synligt, vilket är viktigt för att läraren ska kunna se till att utvecklingen går åt 

rätt håll.  Lärare C menar att kommunikationen i matematikundervisningen 

hjälper eleverna att koppla matematiken till vardagen och att eleverna genom 

att använda matematikens språk bygger en grund för sin matematiska 

förståelse. Lärare F anser att kommunikationen är viktig för eftersom den ger 

eleverna möjlighet att stanna upp och tänka till, och att de genom att 

kommunicera matematik lär sig att förklara och sätta ord på sina tankar. 

Förståelse anser lärarna vara viktigt för lärandet. Att förståelse är viktigt för 

lärandet kan förklaras genom sex orsaker: förståelse är motiverande, förståelse 

skapar förutsättningar för mer förståelse, förståelse hjälper minnet, förståelse 

förbättrar transfer, förståelse påverkar attityder och föreställningar samt 

förståelse leder till att eleverna blir mer självständiga (Häggblom 2013).  

 

7. Avslutning 
I denna del kommer jag att presentera en slutsats av undersökningen samt ge 

förslag på vidare forskning inom området matematik och kommunikation.  

 

7.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka om lärare som undervisar i 

matematik i årskurs 1-3 anser att kommunikation och kommunikationsförmåga 

är viktiga för elevernas matematiska utveckling och förståelse. Genom att 

intervjua verksamma lärare som undervisar i matematik i årskurs 1-3 om deras 

tankar kring kommunikation, hur de arbetar för att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga, vilka fördelar respektive nackdelar och eventuella 

svårigheter de upplever med ett sådant arbete, samt om de upplever att Lgr11 

betonar vikten av att kommunicera matematik, besvarades frågeställningarna 

och syftet.  

 

Resultatet visade att lärarna ansåg kommunikationen som viktig för elevernas 

matematiska utveckling och förståelse. Detta eftersom eleverna genom att 

kommunicera matematik lär sig att via det matematiska språket förklara, 

argumentera, resonera, diskutera men också för att de får syn på nya sätt att lösa 

uppgifter, får nya tankesätt och synliggör sitt eget lärande.  Grupparbeten och 

problemlösning är enligt lärarna användbara metoder för att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga.  För att sådana arbeten ska leda till lärande krävs det 
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enligt lärarna att läraren medverkar, att planeringen utgått från elevernas 

kunskaper och behov samt att läraren ser till att alla elever deltar och lär sig rätt.   

 

7.2 Vidare forskning 

Inom området matematik finns mycket forskning, men det finns få 

forskningsrapporter som behandlar matematik och kommunikation. När jag 

arbetade med denna studie kom jag därför att tänka på vad och vilka områden 

som skulle kunna undersökas för att komplettera denna studie och tidigare 

gjord forskning på området. Ett förslag skulle kunna vara att undersöka hur 

eleverna upplever matematikundervisningen och arbetet med att utveckla den 

kommunikativa förmågan. Ett annat förslag skulle kunna vara att undersöka 

hur och varför kommunikation och förmåga att kommunicera fått en större plats 

i matematikundervisningen. Ett tredje förslag på undersökning, som jag anser 

skulle vara intressant att genomföra, är att undersöka hur resultatet i matematik 

skiljer sig mellan de elever som fått läroboksstyrd undervisning och elever som 

fått undervisning där de fått möjlighet att kommunicera matematik.  
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BILAGA 1: Brev till intervjupersoner 
 

Till lärare som undervisar i matematik i årskurs f-3.  

   

 

Hej!  

 

Jag heter Sanna Vähäkangas och går min sista termin på grundlärarprogrammet 

f-3 vid Mittuniversitetet i Härnösand. Under den sista terminen skriver vi 

examensarbete, och jag har valt att skriva mitt examensarbete i matematik. 

Syftet med min studie är att undersöka om lärare som undervisar i matematik i 

någon av årskurserna 1-3 tror att kommunikation och 

kommunikationsförmågan är viktig för elevernas matematiska utveckling och 

förståelse.  Fokus ligger på att undersöka hur kommunikationsförmågan 

definieras av lärare, hur lärarna arbetar för att utveckla 

kommunikationsförmågan samt vilka för- och nackdelar och eventuella 

svårigheter de ser med ett sådant arbete och hur det kan komma att påverka 

elevernas matematiska utveckling och förståelse. En aspekt som också 

undersöks är om lärare upplever att Lgr11 betonar vikten av kommunikation i 

klassrummet. 

 

Min undersökning är en intervjustudie och för att kunna genomföra min 

undersökning skulle jag behöva hjälp av dig som undervisar i ämnet 

matematik i årskurs 1-3. Om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en 

intervju och på så sätt medverka i min studie, meddela en tid när de passar dig 

att ses(senast 15/4-16). I studien kommer du att vara helt anonym.    

 

 

Ett stort tack! 

 

Sanna Vähäkangas 

Telefon: 070-2845689 

Mail: sara1201@student.miun.se 
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BILAGA 2: Intervjufrågor  
 

 

1. Vad avser du med begreppet kommunikationsförmåga? 

 

2. Vad innebär det enligt dig att ha kommunikationsförmåga i 

matematik?  

 

3. Anser du att kommunikation är viktig för elevernas matematiska 

förståelse och utveckling? Motivera.  

 
4. Vilken betydelse anser du att kommunikation har för elevernas 

matematiska utveckling och förståelse? 

 

5. Ge exempel på hur du arbetar för att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga i matematik? 

 

6. Har du upplevt några svårigheter i arbetet med att utveckla 

elevernas kommunikationsförmåga? Om ja, vilka och varför? Om 

nej, vad tror du att det beror på? Hur tror du att det kan komma att 

påverka elevernas matematiska utveckling och förståelse? Motivera 

ditt svar.  

 

7. Vilka fördelar/nackdelar anser du att arbetet med att utveckla 

elevernas kommunikationsförmåga i matematik har för elevernas 

matematiska utveckling och förståelse? 

 
8. Upplever du att kommunikation betonas som viktigt i Lgr11? Om 

ja, vad tror du är orsaken till det? 

 

 

 

 

 


