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Resultatet som presenteras utifrån frågeställningarna och syftet bevisar att de tillfällen 
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ordinarie lektionstillfällen. Det är den metod som lärarna också förklarar som vanligast 
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1. Inledning 
 
Kommunikationen i den svenska skolan är idag viktig och finns i de flesta ämnen med 
som ett kunskapskrav i kursplanerna för eleverna att uppnå. Ämnet matematik är inte ett 
undantag och har idag i kursplanen ett mål som eleverna ska uppnå. I kursplanen 
(Lgr11) för matematik står det för att nå betyget E i årskurs 6 ska eleven:  

 
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak 
fungerandesätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska 
uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan 
eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och 
bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen 
framåt.(Skolverket, 2011, s.68)  
 

I kursplanen (2011) för matematik framhåller de också i syftesdelen att undervisningen i 
matematik ska ge eleverna tillgång till utveckling av att föra matematiska diskussioner 
samt öka förmågan att kunna argumentera logiskt kring matematiken. Undervisningen i 
matematik ska även ge eleverna en tilltro i hur kommunikationen kan användas som 
verktyg i matematiken för att förklara vardagliga och matematiska sammanhang. 
 
Under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) har jag upplevt att 
kommunikation i matematikundervisningen är en väldigt liten del i undervisningen samt 
att den vanligast förekommande kommunikationen sker mellan lärare och elever. Det 
här har gjort att jag fått ett intresse för att ta reda på hur lärare går tillväga för att skapa 
tillfällen som de kan bedöma matematisk kommunikation och hur de gör när den 
bedöms samt vad i kommunikationen de fokuserar på i bedömningen.  
 
Arbetet ska med de här aspekterna försöka få svar på hur lärare anser att de skapar 
tillfällen då eleverna erbjuds möjligheter att visa upp sin kommunikativa förmåga och 
hur de bedömer elevernas förmåga att kommunicera i matematiken. Arbetet ska också 
försöka få svar på vad lärare lägger fokus på när de bedömer den kommunikativa 
förmågan, exempelvis om det är verbal kommunikation eller skriftlig kommunikation, 
gruppsamtal mellan elever eller enskild kommunikation mellan lärare och elev. 
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2. Syfte/frågeställningar  
 
2.1 Syfte 
 
Syftet med arbetet är undersöka hur verksamma lärare i årskurserna 4-6 skapar tillfällen 
för att bedöma eleverna i matematisk kommunikation. Arbetets syfte är även att 
undersöka hur lärare bedömer elevens förmåga att kunna kommunicera i matematiken 
samt vad lärarna ser som det centrala i kommunikationen de bedömer. 
 
2.2 Frågeställningar 
 

• 2.2.1 Vad för tillfällen ger lärarna eleverna att visa sin kommunikativa förmåga i 
ämnet matematik? 
 

• 2.2.2 Vilka metoder använder lärare för att bedöma kommunikation i 
matematik? 
 

• 2.2.3 Vad fokuserar lärare på vid bedömning av kommunikativ förmåga i 
matematik? 
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3. Bakgrund 
 
3.1 Kommunikation i skolan och det sociokulturella perspektivet 
 
Kommunikationen har fått ett inflytande i skolan och är en viktig del i flera ämnen idag 
i de svenska kursplanerna. En anledning till detta förklarar Lundgren, Säljö och Liberg 
(2010) kan vara att vårt samhälle idag har blivit mer globaliserat och att vi genom 
skillnader i lärdomar och synsätt behöver kommunikation för att förstå varandra. En 
annan aspekt som Lundgren et al. (2010) framhåller är att det finns traditioner inom 
undervisning som anser att socialt samspel är viktigt för lärande och utveckling. Det 
perspektivet som författarna hänvisar till är det sociokulturella perspektivet och Lev 
Vygotskij. Lundgren et al. (2010) beskriver Lev Vygotskijs och den sociokulturella 
synen på lärande där de först hänvisar till begreppet mediering. Mediering skriver 
författarna är hur kunskap förmedlas och förmedlingen sker med hjälp av verktyg som 
Vygotskij ansåg vi måste använda för att förstå vår omvärld och ett av de verktyg som 
han nämnde var det språkliga. Det språkliga verktyget presenterar författarna att 
Vygotskij menade vara det redskap vi använder för att förstå och analysera vår omvärld 
samt att genom interaktioner i gemenskaper utveckla det. 
 
Språket och kommunikationens roll vid inlärning beskriver Lundgren et al. (2010) att 
Vygotskij ansåg språk som det huvudsakliga verktyget för att uttrycka oss, skapa 
förståelse för vår omvärld samt att fördjupa vår kunskap. Vygotskij framhöll också att 
kommunikation sker genom både tal och skrift men att det verbala språket är det som 
bildar vårt tänkande och ökar förmågan till att minnas. Även Riesbeck (2008) nämner 
det verbala språket som en central punkt i undervisning och att lärare och elever skapar 
ett samspel genom kommunikation för att uttrycka sin kunskap. Anderberg (2009) 
behandlar även hon vikten av kommunikation i klassrummet och att genom 
kommunikation bildas det ny och fördjupad kunskap. 
 
3.2 Kommunikation i matematik 
 
Bergqvist, Boesen och Nyroos (2010) berättar i sin studie om hur matematikens mål har 
förändrats utifrån de olika läroplanerna och där Lpo94 fokuserade mer på 
kommunikation i jämförelse med Lgr 62 och Lgr 80. Författarna beskriver att efter 
Lpo94 fokuserade matematiken mer på hur elever löser sina matematikuppgifter och att 
tänkandet genom kommunikation blev mer centralt i undervisningen. 
 
I den nu rådande läroplanen (Lgr11) och kursplanen i matematik beskriver Skolverket 
(2011) att undervisningen i matematik ska:    
 

… bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra 
matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att 
utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan 
användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska 
sammanhang. (Skolverket, 2011, s.62) 

 
Det beskrivs också i kursplanen att kommunikation ska bedömas i matematik och finns 
som ett kursmål att nå upp till för elever när de går i årskurs 6. Berg (2014) beskriver 
om hur den nu rådande läroplanen har påverkat lärarnas matematikundervisning. Hon 
presenterar åsikter i sin avhandling från undervisande lärare i årskurs tre utifrån enkäter 
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och intervjuer och hur deras undervisning har förändrats sedan den nya läroplanen kom 
i bruk 2011. De förändringar hon framhåller utifrån vad lärarna sagt är att efter 
införandet av Lgr11 arbetar matematiklärare oftare med problemlösningsuppgifter samt 
öppna frågor i ämnet. Berg (2014) betonar att i arbetet med problemlösning använder 
lärarna sig tre till fyra gånger i månaden av kommunikation genom att eleverna får lösa 
uppgifterna parvis eller i grupp. Lärarna låter också eleverna några gånger i månaden få 
presentera uppgifterna och lösningarna inför klassen. Via detta förklarar Berg (2014) att 
kommunikationen får en mer central roll i matematikundervisningen.  
 
Bergqvist et al. (2010) beskriver olika studier som visar på att när elever får 
kommunicera och argumentera för sina idéer om matematiska begrepp och uppgifter 
fördjupas deras förståelse. Författarna menar också att eftersom den vanligaste 
undervisningsmetoden i svenska klassrum är att enskilt arbeta i matematikboken 
påverkas den kommunikativa och språkliga utvecklingen hos eleverna negativt. Det i 
sin tur påverkar till slut även arbetet med matematikboken då eleverna får svårt att 
känna igen matematiska begrepp som finns på uppgifter med bokstäver istället för 
siffror. Björklund-Boistrup och Samuelsson (2013) framhåller även de att 
kommunikation får en allt större roll i matematik eftersom det tar fram olika 
uttrycksformer, exempelvis den verbala uttrycksformen, i ämnet som är bra för lärande. 
I ett annat forskningsprojekt presenterar Björklund-Boistrup (2014) andra 
forskningresultat där kommunikation i matematik kopplas ofta till elevernas verklighet 
och genom det breddar deras kunskaper i ämnet. Hon fortsätter och beskriver att 
forskning anser att kommunikationen i matematik är viktigt för att det tillför 
kompetenser såsom argumentation, tänkande, formellt språk och representation. Turner 
(2011) anser att kommunikationen kan vara en lösning för att vända de negativa resultat 
som PISA redovisat utifrån de test de utfört på den svenska skolan. Han presenterar att 
genom kommunikation tar eleverna sig in i matematiken via formulering, analysering 
vilket möjliggör en ökad förståelse. Turner (2011) klargör att med kommunikation 
innefattas både tal och skrift och att det är något som behövs ökas i 
matematikklassrummen. För att öka det behöver eleverna ges tillfälligheter att öva på att 
diskutera matematik, skriva ner argument som kan lösa en uppgift samt kunna 
presentera sina idéer.  
 
Björklund-Boistrup och Samuelsson (2013)  förklarar att kommunikationen i matematik 
kan ses utifrån olika synvinklar. Författarna nämner att muntlig kommunikation 
innehåller berätta, använda olika uttrycksformer, fråga, ifrågasätta, lyssna och använda 
terminologin vilket gör att de är flera aspekter som ska tas in vid bedömning. De Freitas 
(2013) skriver att om eleverna får tillfälligheter till att kommunicera under 
matematiklektionerna lär de sig också mycket genom att lära olika uträkningsmetoder 
av varandra. Med utgångspunkt att eleverna lär av varandra framhåller hon också att 
kommunikation i matematik borde ske i både helklassundervisning samt i grupparbeten.  
 
Olteanu och Olteanu (2013) belyser dock att kommunikation och interaktion i 
matematikundervisningen inte behöver få den effekt som efterfrågas. De beskriver, för 
att det ska bli en lärandesituation genom interaktion och kommunikation behöver 
lyssnare och åhörare skapa relationer utifrån den kontext de behandlar i 
kommunikationen som gör att de delar en förståelse av det som berättas eller talas om. 
Finns inte dessa relationer skriver Olteanu och Olteanu (2013) att det lätt skapas 
missförstånd. Riesbeck (2008) nämner att i matematiken är det därför viktigt att 
utveckla det matematiska språket som innehåller alla de tecken, symboler ord  
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och begrepp som är centrala i matematiken. Författaren fortsätter att beskriva att som 
lärare är det viktigt att samtala om de här begreppen och låta eleverna i klassen föra 
samtal och skriva för att få en ökad förståelse av det matematiska språket. 
 
3.3 Tillfällen för bedömning  
 
Björklund Boistrup (2013) framställer ordet bedömning som ett ord ofta förknippat med 
prov och betygsättning. Det är däremot något som författaren motsätter sig och anser att 
det är en process som pågår i all undervisning. Björklund Boistrup (2013) fortsätter att 
beskriva att bedömning kan ske implicit och explicit. Hon beskriver den explicita 
bedömning som bedömning där exempelvis eleverna förstår att det är ett 
bedömningstillfälle och den implicita bedömningen som tillfällen då det inte är ett 
uppenbart bedömningstillfälle. Björklund Boistrup (2013) listar upp olika tillfällen då 
bedömning sker och de är genom betyg, i klassrumskommunikationen, i helkass då ett 
projekt avslutas, genom diagnoser och prov, i bedömningsmatriser och i när det hålls 
utvecklingssamtal. Bedömning i forskning fokuseras också mycket på formativ eller 
summativ bedömning.  
 
3.3.1 Summativ 
 
Summativ bedömning förklarar Hult och Olofsson (2011) med att det är bedömning då 
fokus ligger i de resultat elever visat av sitt lärande och att resultatet är det viktiga vid 
bedömningen. Författarna beskriver att det oftast förekommande tillfället för 
bedömning är genom att eleverna får göra ett prov när ett arbetsområde ska avslutas. 
Provresultatet är det som avgör vilket betyg eleven får på arbetsområdet och som oftast 
utan återkoppling eller uppföljning framhåller Hult och Olofsson (2011). Folke- 
Fichtelius och Lundahl (2010) beskriver den summativa bedömningen som bedömning 
av lärande då bedömningens grund ligger i de resultat eleven har visat av kunskapen. 
Om syftet med bedömningen ska vara summativ beskriver författarna att elevernas 
kunskaper i ämnet kontrolleras några gånger per läsår för att kunna mäta om de skaffat 
sig den kunskap som behövs för ett visst betyg. 
 
Lindström, Lindberg och Pettersson (2011) skriver även de om den summativa 
bedömningen och att fokus ligger vid vad eleven lärt utifrån lärarens undervisning. De 
beskriver det också som att läraren ensam är den som bedömer elevernas kunskaper 
utan samtal med eleven eller kollegor. Lindström et al. (2011) framhäver att de 
kunskaper och färdigheter eleverna skapat bedömer läraren utifrån de resultat de visat 
genom exempelvis prov där provresultatet är produkten av kunskaperna. Proven 
hänvisar författarna att de oftast är utformade med frågor som kan ha rätt eller fel svar 
och rätta svar ger ett bättre resultat vilket kan leda till en bättre bedömning. 
 
Folke- Fichtelius och Lundahl (2010) skriver att betyg är en del av den summativa 
bedömningen och att betyget grundar sig ofta på flera olika bedömningar. Utifrån de här 
olika bedömningarna beskriver författarna att läraren summerar ihop dem i slutet av 
läsåret eller terminen och då sätter ett betyg. 
 
3.3.2 Formativ 
 
Pettersson (2010) presenterar formativ bedömning som bedömning där syftet är att 
förbättra elevens kunskaper genom att förra dem framåt med utgångspunkt i den 
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återkoppling lärare ger. Författaren klargör också att summativ bedömning kan vara 
formativ, eftersom tyngden i formativ bedömning är återkopplingen. Pettersson (2010) 
ger exempel på nationella prov, som många anser vara ett summativt prov, där hon 
menar att i klassrummet sker bedömningen på individnivå och att eleven efter provet får 
någon återkoppling på hur han eller hon ska gå vidare. Hon döper därmed om formativ 
bedömning till bedömning i formativ mening. Pettersson (2010) hänvisar till Black och 
Wiliam (1998) där de beskriver att bedömning i formativ mening innehåller tre punkter, 
där det första är att ta fasta på vart eleven befinner sig i sitt lärande, det andra är vad 
eleven ska nå för att utvecklas och det tredje är vad eleven skall göra för att nå till 
målet. Arbetet kommer fortsättningsvis beskriva formativ bedömning som bedömning i 
formativ mening. 
 
Folke-Fichtelius och Lundahl (2010) beskriver bedömning i formativ mening som 
bedömning för lärande. Författarna klargör att bedömningen i formativ mening eller 
bedömning för lärande sker när bedömning är över tid och läraren vill föra eleverna mot 
målen.  
 
Folke-Fichtelius och Lundahl (2010) listar upp tillfällen då bedömningen sker för 
lärandet och för att utveckla förståelsen hos eleverna. Det första de tar upp är 
klassrumssamtalet som författarna beskriver som en aktivitet där eleverna utvecklar sitt 
resonemang samt lär av varandra. De klargör att oftast under den här processen är några 
elever aktiva medan de andra eleverna är passiva åhörare. Genom 
klassrumkommunikationen framför Folke-Fichtelius och Lundahl (2010) att lärare anser 
att de får på ett bra sätt se hur elevernas förståelse är om det område de behandlar även 
vad de inte förstår. Det andra författarna listar upp är respons med kvalitet där de 
beskriver att istället för att sätta betyg på uppgifter eller prov så ger lärarna 
kommentarer till eleverna för att föra dem framåt i utvecklingen. De sätter det emot att 
skriva ett betyg på prov eller arbeten då detta ofta tenderar att ge eleverna en dålig 
självbild, speciellt elever som hamnat i matematiksvårigheter. Däremot genom att ge 
eleverna respons erbjuds de att få reda på vad de ska förbättra för att utveckla sin 
kunskap. Det tredje som författarna beskriver med bedömningstillfällen genom 
bedömning i formativ mening är själv- och kamratbedömning där eleverna får ge 
respons på varandras uppgifter eller vad de sagt. Exempelvis kan de handla om en 
presentation i matematik där eleverna får efter presentationen lyfta fram positiva saker 
som kamraten sagt och saker som eleven kan förbättra. Genom det här framhåller 
författarna att eleverna får en bedömning av varandra samt påpekar det som de anser 
vara viktigt i en presentation och läraren får aspekter från eleverna om bedömningen. 
Genom kamratrespons får eleverna också sätta sig in i hur andra gör när de hanterar ett 
problem eller en uppgift. Den fjärde och sista punkten Folke-Fichtelius och Lundahl 
(2010) framför är formativt använda summativa prov som de beskriver är att låta 
eleverna kontrollera prov och bedöma dem. Det beskriver författarna gör att eleverna 
sätter sig in i hur bedömning fungerar och kan på så sätt få klart för sig vad som krävs 
av dem i en liknande uppgift. Sammanfattningsvis förklarar författarna att en 
bedömning i formativ mening lär eleverna hur de ska göra för att utvecklas istället för 
att bara få en bedömning av en specifik prestation. 
 
Hult och Olofsson (2011) skriver även de om bedömning i formativ mening och de 
framhåller också att det är bedömning som sker under en längre tid och att lärarens roll 
är att föra eleverna framåt i utvecklingen. De skriver att namnet formativ tyder på att 
läraren vill forma eleverna mot en kunskapsutveckling. Lindström et al. (2011) 
behandlar bedömning i formativ mening och beskriver vad det är som bedöms. 
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Författarna hävdar att vid bedömning i formativ mening bedöms förståelsen, kritiskt 
tänkande, kommunikation och problemlösning från situationer eleverna är vana vid. De 
framhåller också att bedömningen sker genom att eleverna lär från erfarenheter de 
skaffat sig under processen. Hur bedömningen sker beskriver Lindström et al. (2011) 
genom att det fokuseras på starka och svaga kunskaper samt uppmärksamhet på 
förbättringar eleverna gör under processen. Författarna klargör att istället för prov så 
använder lärare sig i bedömning i formativ mening av loggar, utställningar eller 
portföljer som gör att utvecklingen syns och dokumenteras.  
 
Santos och Semana (2015) presenterar även de i sin studie där de låtit elever i åldrarna 
12 till 13 lösa tre uppgifter och fokuseringen med studien har varit på både skriftlig och 
muntlig kommunikation samt att bedöma dem i formativ mening. De resultat författarna 
presenterar utifrån de tre uppgifterna var att eleverna utvecklade både det skriftliga som 
det muntliga språket i matematik med hjälp av den återkoppling de fick genom studien. 
Något Santos och Semana (2015) däremot klargör är att den muntliga representationen 
av matematikuppgifterna var det eleverna förhöjde mest. Författarna presenterade att det 
berodde på elevernas bekvämlighet vid att prata muntligt i matematiken istället för att 
utrycka sig i skrift. Santos och Semana (2015) framhöll att den muntliga återkopplingen 
de gav till eleverna efter att de utfört uppgifterna gav en bättre effekt än den skriftliga 
återkopplingen, något de förklarar beror på att den muntliga återkopplingen sker direkt i 
samband med uppgifterna och ger en styrning i hur eleverna ska göra för att förbättra 
dem. 
 
Björklund Boistrup (2013) anser att all bedömning som sker i klassrummet är 
bedömning i formativ mening. Hon beskriver att i Sverige idag när vi hör bedömning i 
formativ mening och summativ bedömning så anses bedömning i formativ mening som 
den bedömningen som ger bra resultat och den summativa som den som ger sämre 
resultat. Då bedömning i formativ mening förklaras som bedömning där fokus ligger på 
att utveckla och analysera elevernas kunskaper och öka elevernas motivation till att de 
kan och vill lära sig, anser Björklund Boistrup (2013) att det även kan göras genom den 
summativa bedömningen. Summativ bedömning sker ofta genom prov men Björklund 
Boistrup (2013) framhåller att om läraren efter provet förklarar för eleven hur denne ska 
gå vidare så blir även det en typ av bedömning i formativ mening eftersom det formar 
eleven till engagemang och möjlighet till utveckling. 
 
3.4 Bedömning av kommunikation i matematik 
 
Björklund Boistrup (2013) framhåller i sina observationer av klassrumsbedömningar av 
kommunikation att de kan ske i exempelvis gruppdiskussioner. Enligt författaren är 
fokus i bedömning då matematisk kommunikation, argumentation och problemlösning. 
I en situation där diskussioner är en del av bedömningen är det viktigt att fokus ligger 
på matematiken, klargör Björklund Boistrup (2013). I en av situationerna författaren 
observerade förklarar hon att eleverna la till en början fokus på hur de skulle sitta, då 
fick läraren använda metoder för att bryta deras fokus på stolarna så elevernas fokus 
hamnade på matematiken de skulle göra. I den här uppgiften förklarar författaren att 
processen med argumentation, resonemang, diskussion och problemlösning var det som 
lärare var ute efter och bedömde. 
 
I ett annat forskningsarbete presenterar Björklund Boistrup et al. (2014) om hur muntlig 
kommunikation bedöms inom algebra. I undersökningen beskriver författarna tre olika 
typer av situationer där bedömning av kommunikationen gjordes. Den första de 
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beskriver är i styrda situationer där läraren planerar en lektion utifrån syftet från 
kursplanen i matematik om förmågan matematisk kommunikation. En viktig del som 
författarna påpekar i den här bedömningssituationen är att ge alla elever förutsättningar 
för att visa sin kommunikativa förmåga inom matematiken. En struktur de presenterar 
kring de här lektionerna är:  

 
1. Eleverna får tänka själva en stund kring uppgiften 
2. De får sedan kommunicera om uppgiften i par 
3. Paren slås sedan samman i grupper där olika lösningar redovisas och diskuteras 
4. Läraren samlar sedan upp det hela i helklass och olika grupper får berätta. 
(Björklund Boistrup et al., 2014, s.18) 
 

Björklund Boistrup et al. (2014) klargör att med den här strukturen ges eleverna bra 
förutsättningar för att öva samt visa sin muntliga förmåga till att kommunicera 
matematik. Författarna behandlar fortsättningsvis att i de här situationerna underlättar 
det för läraren om de har en chans till att spela in elevernas samtal i gruppen eftersom 
läraren då har ett underlag för bedömningen och kan göra denna efter lektionen. Finns 
inte möjligheterna till inspelning förklarar författarna att bedömningen får ske under 
lektionen genom att läraren får gå runt och lyssna på par- och gruppsamtalen samt grupp 
presentationen. I den här bedömningssituationen framhåller Björklund Boistrup et al. 
(2014) att lärarens skriftliga och muntliga instruktioner är av stor vikt eftersom de kan 
påverka elevernas kommunikation i grupperna. 
 
Den andra bedömningssituationen författarna beskriver är muntlig kommunikation i 
farten där de syftar till bedömning av all den kommunikation som sker i det vardagliga 
klassrumsarbetet. Den muntliga kommunikationen hävdar Björklund Boistrup et al. 
(2014) sker när eleverna löser en uppgift enskilt, parvis eller i grupp och tar in 
uppgiftens begrepp och symboler för att därefter omvandla det till muntlig 
kommunikation. Viktigt för den här typen av bedömning förklarar författarna är att 
läraren i klassrumsarbetet lyssnar när det kommer en situation där eleverna 
kommunicerar muntligt och ger återkoppling till elevernas resonemang. För att utveckla 
elevernas kommunikation i matematiken anser författarna att det är bra om lärarna visar 
intresse för eleverna när de kommunicerar i matematiken. I den här bedömningen 
framhåller Björklund Boistrup et al. (2014) att det förenklar dokumentationen för 
bedömning om läraren har möjlighet till inspelning. Finns inte möjligheten till 
inspelning klargör författarna att det är viktigt att läraren försöker dokumentera skriftligt 
efter lektionerna vilken kommunikation den hört för att kunna ha underlag för 
bedömning samt uppföljning. 
 
Den tredje och sista bedömningssituationen av matematisk kommunikation som 
Björklund Boistrup et al. (2014) presenterar är bedömning i slutet av ett arbetsområde. 
De beskriver det som ett slutprov på det arbetsområde de arbetat med och att fokus då 
ligger vid kommunikation av matematik. Författarna presenterar att den här typen av 
bedömning kan göras på olika sätt. Det första de framhåller är att låta eleverna i grupper 
presentera tillvägagångssätt och uträkningar i matematikområdet framför hela klassen. 
Det andra de presenterar är att plocka ut en grupp i taget och fokusera på hur den 
muntliga kommunikationen framförs av eleverna i gruppen om matematikområdet som 
behandlas. Det tredje är att låta eleverna få olika matematikuppgifter som de ska 
presentera muntligt för läraren. Författarna redogör för att eleverna då är indelade i 
stationer och får beskriva olika lösningar muntligt. 
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3.5 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis är att inlärning genom kommunikation har ökat och är viktigt för 
lärandet. Bergqvist et al. (2010) nämner att lärande och kommunikation hänger ihop och 
att i ämnet matematik har det en väsentlig del för att utveckla elevernas lärande och 
kunskaper. I kursplanen (Lgr11) för matematik finns idag också mål att nå för eleverna 
inom kommunikation i matematik. Berg (2014) beskriver att kommunikationen i 
matematikklassrummet har ökat efter införandet av den nya läroplanen 2011 och att det 
fått en mer central roll.  
 
Forskning i bedömning och tillfällen för bedömning tar ofta upp benämningarna 
bedömning i formativ mening och summativ bedömning. Sammanfattning av summativ 
bedömning är som Hult och Olofsson (2011) beskriver att bedömning sker genom 
resultat av ett prov och att det är resultatet som ligger i centrum för bedömningen. 
Bedömning i formativ mening klargör Pettersson (2010) sker när bedömning har fokus 
på att ta reda på vart eleven är, vart den ska och vad eleven ska göra för att nå dit. 
 
Björklund Boistrup (2014) presenterar bedömningen av kommunikation i matematik 
med tre tillfällen då det sker. Det första är styrda situationer som författaren framhåller 
som tillfällen där läraren styr innehållet av lektionen utifrån kursplan och mål. Det andra 
tillfället är muntlig kommunikation i farten där bedömningen sker kontinuerlig i 
klassrumsarbetet. Det tredje och sista tillfället som Björklund Boistrup (2014) lyfter 
fram är bedömning i slutet av ett arbetsområde där bedömningen sker i form av ett 
slutprov och eleverna får visa de kunskaper de samlat på sig under undervisningen med 
arbetsområdet.  
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4. Metod 
 
I följande del presenteras metoden för studien. Avsnittet kommer att ta upp vilket urval 
som valdes för studien, vilka metoder som användes för att få fram resultatet och hur 
proceduren utfördes för insamlingen av data. Avslutningsvis behandlas det hur arbetet 
förhållit sig till de etiska regler som gäller vid forskning inom humanistisk- och 
samhällsvetenskap samt kvalitetskriterier för metoden. 
 
4.1 Urval 
 
Urvalet för att utföra undersökningen gjordes efter arbetets syfte. Syftet med arbetet var 
att ta reda på hur verksamma lärare i årskurserna 4-6 bedömer eleverna i matematisk 
kommunikation samt hur de skapar tillfällen till detta och vad för kommunikation de 
främst syftar till i bedömningen. Utifrån detta valde jag att intervjua lärare som arbetar 
med matematik i årskurserna 4-6. Detta för att få svar på hur lärare skapar tillfällen och 
bedömer elevernas kommunikativa förmåga i matematik. Tabellen nedan visar de 
respondenter som deltog i studien samt hur länge de arbetat som matematiklärare, 
vilken årskurs de undervisade under tillfället jag besökte dem på samt skola de arbetade 
på för att tydliggöra att några av lärarna arbetade på samma skola. 
 
Tabell 1. 

  
Urvalet av lärarna gjordes genom ett subjektivt urval. Denscombe (2009) beskriver ett 
subjektivt urval med att deltagarna i undersökningen handplockas eftersom den som 
utför studien anser att de kan ge värdefulla och kvalitativa svar sett till de erfarenheter 
de har inom området samt utifrån studiens syfte. I undersökningen förfrågades 8 lärare 
varav 5 samtyckte om medverkan, vilket ger ett bortfall på 3 lärare.  
 
4.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Val av metod för studien har gjorts genom kvalitativ inriktning. I kvalitativa 
undersökningar beskriver Denscombe (2009) att undersökningens syfte är gå in mer på 
djupet i området som ska undersökas. Författaren förklarar vidare att den kvalitativa 
metoden ofta består av intervjuer, observationer, dokument eller frågeformulär. 
Kvalitativ ansatts valdes till studien då den ville få svar utifrån lärarnas perspektiv och 
deras egna tankar kring bedömningen av kommunikativ förmåga. 
 
Metoderna som använts för att få in data för att få frågeställningarna besvarade var en 
kvalitativ undersökning bestående av intervjuer och observationer. Kvale och 
Brinkmann (2014) framhåller att intervjuer är en metod som används i studier då 
erfarenheter om ett utmärkande ämne från respondenten är grunden för att få svar på 
frågorna som studien vill ha svar på. Denscombe (2009) förtydligar att intervjuer är den 

Respondenter År som 
matematiklärare 

Nuvarande 
årskurs 

Skola 

Lärare 1 3 år 6 A 
Lärare 2 14 år 5 A 
Lärare 3 15 år 4 B 
Lärare 4 15 år 6 B 
Lärare 5 29 år 5 C 
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metod som är mest lämpad för att få svar från respondenternas åsikter, uppfattningar 
eller erfarenheter. Intervjuer valdes som metod för att i intervjuerna fick lärarna ge sin 
syn på hur de ser på kommunikation i matematik, hur de bedömer den kommunikativa 
förmågan i matematik samt vad för tillfällen de ger eleverna att använda 
kommunikation i matematiken. Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade, 
Denscombe (2009) behandlar det som intervjuer där intervjuaren har intervjufrågor men 
har ingen bestämd följd. Författaren fortsätter att framställa semistrukturerad intervju 
som intervjuer där det centrala är att respondenten får utveckla sina svar och förklara 
dem utförligt. Intervjuguiden (se Bilaga A) som ställdes under intervjutillfällena 
utformades från syftet och frågeställningarna. Frågorna hade också ett fokus på att inte 
vara ledande utan istället var fokuserade vid att öppna upp ett samtal så de som 
intervjuades kändes bekväma i situationen och gav trogivna svar. 
 
Observation var den andra datainsamlingsmetod som användes i undersökningen. 
Denscombe (2009) framhäver att observationer används i undersökningar när forskaren 
vill iaktta hur det i själva verket ser ut i exempelvis en klassrumssituation. I den här 
studien gjordes en systematisk observation som Denscombe (2009) skriver är när den 
som utför studien vill se interaktionerna som sker i en verklig situation. Under 
observationerna var fokus i att se vilken kommunikation som förekom i en 
matematiklektion och hur kommunikationen fungerade samt om det upptäcktes någon 
bedömningssituation. Till observationerna gjordes ett observationsunderlag (Bilaga B) 
med rubriker som observerades under tillfällena. Denscombe (2009) klargör att 
observationerna behöver någon form av checklista för att utgallra variationer från 
observationerna och att de registrerar samma aktiviteter. Observationerna gjordes för att 
kunna jämföra med vad jag såg under observationerna och vad lärarna därefter berättade 
under intervjutillfället. Båda metoderna gjordes också för att få en bredare bild av hur 
det fungerar i ett klassrumtillfälle samt för att göra tillförlitligheten i arbetet bättre. 
 
4.3 Procedur 
 
Frågeställningarna i arbetet riktar sig mot hur lärare skapar tillfällen för och bedömer 
kommunikation i matematik samt vad i kommunikationen de fokuserar på i 
bedömningen. I urvalet av respondenter har jag intervjuat behöriga lärare i ämnet 
matematik som är verksamma för årskurserna fyra till sex. Det för att frågeställningarna 
vill få svar utifrån lärarnas perspektiv av kommunikation i matematik och bedömningen 
av den. I undersökningen gjordes också observationer av matematiklektioner där fokus 
var att observera kommunikationen i en matematiklektion och ser vilken form av 
kommunikation som förekom. Proceduren för att genomföra observationerna och 
intervjuerna gjordes genom att först ta kontakt med åtta verksamma lärare i ämnet 
matematik. Kontakten med lärarna togs genom epost och telefon. Utav de åtta som 
tillfrågades svarade och samtyckte fem lärare till deltagande i undersökningen. Med de 
fem lärare som godkände medverkan bestämdes tid för att genomföra intervjuerna och 
observationerna. Alla observationerna och intervjuer skedde under två dagar efter 
varandra och intervjuerna hölls individuellt mellan mig och respondenterna. När 
kontakten togs förklarades för lärarna att observationen helst skulle genomföras först, 
det här på grund av att lektionen inte skulle påverkas av mina intervjufrågor. Under 
besöken skedde alla besök på liknande sätt att först skedde observationen och därefter 
hölls intervjun med läraren. Under intervjuerna startade fick lärarna kännedom om vad 
syftet med studien var samt vad frågorna i intervjun skulle behandla. Alla intervjuer 
spelades in och därefter transkriberades för att användas i resultatet, analysen och 
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diskussionen. Under observationerna var jag passiv och antecknade de olika 
kommunikationerna som iakttogs och jämfördes med de svar lärarna gav i intervjun. 
 
4.4 Analys av data 
 
Intervjuerna som genomfördes i studien spelades in under intervjutillfällena och därefter 
transkriberades. Alla transkriberade intervjuer skrevs därefter ut och analyserades 
genom att undersöka likheter mellan respondenternas svar samt få svar utifrån syftet. 
Analysen av intervjuerna fokuserade också på om någon av respondenterna gav något 
avvikande svar sett till vad de andra svarat. Observationerna analyserades utifrån de 
anteckningar som fördes utifrån observationsunderlaget (Bilaga B) och de rubriker som 
fanns med där. Från underlaget analyserades det vad som pågått under 
observationstillfällena. Intervjuerna och observationerna analyserades därefter 
tillsammans för att se likheter och olikheter på vad lärarna berättade om under 
intervjuerna samt vad som iakttogs på observationerna. 
 
4.5 Etiskt förhållningssätt  
 
Den här undersökningen har förhållit sig till alla fyra etiska regler som Vetenskapsrådet 
(2002) listar upp. Det första kravet är informationskravet, det här kravet har nåtts genom 
att jag informerat respondenterna om studien och vad deras medverkan innebär. Det 
andra kravet är samtyckeskravet, det kravet har följts eftersom lärarna som intervjuades 
har själva fått bestämma över sin medverkan samt fått deras samtycke innan intervjun 
och observationen genomfördes. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, i studien 
nåddes kravet eftersom de lärare som intervjuades har varit anonyma och inte namngetts 
i studien samt att intervjumaterialet har endast behandlats av mig. Det fjärde och sista 
kravet är nyttjandekravet och det kravet följdes i studien då materialet som insamlades 
enbart användes för forskningsändamål för undersökningen. 
 
4.6 Kvalitetskriterier 
 
4.6.1 Tillförlitlighet 
 
Vid kvalitativa undersökningar beskriver Denscombe (2009) att det är viktigt att 
beskriva tillförlitligheten på arbetet. Detta på grund av att läsaren ska kunna se att 
metoden har skett likvärdigt samt att metoden ska kunna göras om igen och ge 
likvärdiga resultat, förklarar Denscombe (2009).  
 
Metoden för undersökningen har innehållit flera tillförlitliga aspekter. Alla intervjuer 
och observationer skedde vid samma tidpunkt på året vilket gjorde att svaren inte kunde 
vara beroende av att de kommit under olika tider på året. En annan syn av tillförlitlighet 
var att intervjuerna hölls när lärarna hade gott om tid och inte behövde ge snabba och 
ogenomtänkta svar utan kunde svara i lugn och ro samt tänka igenom svaren de gav. 
Observationerna och intervjuerna hölls alltid i den ordningen att jag observerade först 
och sen höll intervjun, det här på grund av att lektionen skulle vara så vardaglig som 
möjligt och inte påverkas av intervjufrågorna. Tiden på intervjuerna höll också en 
liknande tid på mellan 10-12 minuter vilket gjorde att lärarna hade god tid att ge 
genomtänkta svar på frågorna. Alla observationer och intervjuer genomfördes samt 
analyserades av mig vilket gör att de har genomförts och analyserats likvärdigt. Bryman 
(2011) förklarar att tillförlitligheten i en undersökning ökar när den innehåller mer än en 
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metod eftersom det ger en mer fullständig bild. Larsson (2005) framhåller att i 
kvalitativa undersökningar är det av stor vikt att vissa upp god etik och att inom studier 
med humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning skydda de individer som deltar. Den 
här studien har förhållit sig till de etiska förhållningssätt som Vetenskapsrådet (2002) 
klargjort. Med utgångspunkt från det håller arbetet en god tillförlitlighet och god etik. 
 
4.6.2 Överförbarhet 
 
Denscombe (2009) presenterar att kvalitativa metoder består ofta av för få antal 
deltagande för att kunna generalisera resultatet. På grund av det hänvisar författaren till 
att istället använda överförbarhet i kvalitativa studier. Med överförbarhet avser 
Denscombe (2009) att studiens information går att applicera på andra liknande studier. 
Då den här studien har fem stycken undervisande lärare i matematik för årskurserna 4 
till 6 är det svårt att generalisera det till alla lärare med likadana arbetsuppgifter. Trots 
det kan en överförbarhet hittas i arbetet då metoden ger en beskriven bild av hur studien 
utförts. Denscombe (2009) framhåller att om en studie ger en beskriven bild kan en 
överförbarhet bildas då läsaren får en uppfattning av vad arbetet process leder till och 
kan göra en liknande studie. 
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5. Resultat 
 
I det här avsnittet ska resultatet för de intervjuer och observationer som gjorts 
presenteras utifrån de svar de gett från intervjuer samt vad jag observerat under 
lektionstillfällena. Resultatet presenteras utifrån de frågeställningar arbetet har samt 
förtydligas med hjälp av citat från de deltagande lärarna. Resultatet avslutas med en 
sammanfattning av de resultat studien funnit kopplat till studiens syfte. 
 
I kommande text kommer de fem responderande lärarna namnges med Lärare 1, Lärare 
2, Lärare 3, Lärare 4 och Lärare 5, viket förevisas av Tabell 1. De responderade lärarna 
namnges på detta sätt för att behålla dem anonyma och upprätthålla 
konfidentialitetskravet. 
 
      
5.1 Vad för tillfällen ger lärarna eleverna att visa sin kommunikativa 
förmåga i ämnet matematik? 
 
De tillfällen som Lärare 1 beskrev där eleverna får visa sin kommunikativa förmåga i 
matematik var oftast i klassrumssituationer. Hen förklarade att situationerna där 
kommunikation förekom var vanligast genom en envägs dialog i form av att läraren 
frågar eleven och eleven svarar på frågan som ställdes. Hen fortsatte också att berätta att 
det ibland också var lektioner där eleverna fick visa sin kommunikativa förmåga genom 
grupparbeten och att eleverna då får möjligheter till att öva på det muntliga 
framträdandet genom att beskriva och förklara för varandra. Lärare 1 framhåller också 
att hen under lektioner försöker ge eleverna olika förutsättningar, som exempelvis 
gruppsammansättning, så att de kan kommunicera och under lektionen då kunna lyssna 
på eleverna och deras matematiska kommunikation.  
 
Under observationen hos en av Lärare 1s matematiklektioner syntes kommunikationen 
då hen startade ett nytt arbetsområde och introducerade det med en genomgång. Under 
genomgången skedde kommunikationen i form av att läraren frågade eleverna om olika 
matematiska termer samt det innehållet arbetsområdet behandlade. Efter genomgången 
delade läraren ut uppgifter där eleverna skulle arbeta parvis med algebra och läraren 
förklarade för eleverna att uppgifterna skulle lösas tillsammans. Under aktiviteten gick 
läraren runt och lyssnade på deras resonemang samt hjälpte dem så den muntliga 
kommunikationen påbörjades. I slutet av denna lektion gick läraren, med hjälp av 
eleverna, igenom uppgifterna där eleverna parvis fick förklara hur de räknat ut de svar 
de kommit fram till. 
 
Lärare 2 anser att hen ger tillfällen för kommunikation via att de har uppgifter i 
matematikboken där uppgiften är att lösa uppgifter tillsammans. Hen låter också 
eleverna arbeta med olika gruppuppgifter. Som ett exempel berättade hen om hur de nu 
skulle arbeta med ett nytt arbetsområde i matematiken och då fokusera vid samtal och 
diskussioner :  
 

Vi ska börja nu med ett projekt där de blir uppdelade i grupper där de ska få en budget 
för en resa och tänka på allt med mat och liknande så att de klarar resan med den 
budget de får. De ska också då jämföra så det blir så billigt som möjligt. (Lärare 2) 
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Med det här arbetsområdet förklarade Lärare 2 också att eleverna ser matematiken från 
vardagen samt att de lär sig samarbeta och samtala för att lösa uppgiften. Hen fortsätter 
att klargöra när de får tillfällen att kommunicera muntligt i matematiken tar de upp tips 
och idéer från varandra och hjälper varandra att lösa uppgifter. Däremot tar Lärare 2 
upp svårigheter med de här tillfällena då aktiviteten mellan eleverna är olika och att hen 
under tillfällena ofta försöker få med de som inte är aktiva. Hen förklarar att som lärare 
är det därför viktigt att under de tillfällen där kommunikation är i centrum göra så alla 
muntligt samtalar och att läraren då får chans att lyssna hur varje elevs kommunikation 
är för att få underlag till bedömning. 
 
Tillfällen till kommunikation under observationen hos Lärare 2 inträffade då hen 
upprepade den multiplikation de arbetat med och hade en genomgång. Hen skrev upp tal 
på tavlan och eleverna skulle svara samt berätta hur de räknat ut och varför. Efter 
genomgången fortsatte eleverna att arbeta i matematikboken där kommunikationen mest 
handlade om att eleven frågade läraren när denne behövde hjälp samt att eleverna i 
matematikboken har uppgifter där de ska arbeta tillsammans, något som Lärare 2 
beskrev i intervjun. 
 
Lärare 3 svarade med att tillfällen för kommunikation i matematiken pågår under 
nästintill varenda lektion och beskrev det med att: 
 

Jag vill att de ska prata matte väldigt mycket att eleverna pratar med varandra, vi 
pratar i storgrupp, i mindre grupper. Jag är kanske inte alltid så intresserad av det rätta 
svaret utan vil veta hur de har löst det, kan man kommunicera det, kan man förklara 
det. Ibland kan jag ha en jätteenkel uppgift bara för att alla ska klara den och sen 
diskuterar hur har du gjort för att komma fram till det svaret och låter dem sitta i 
grupper. (Lärare 3) 

 
Hen förklarade att de här möjligheterna till kommunikation under lektioner ger eleverna 
flera chanser där de kan visa upp sin kommunikativa förmåga. Även Lärare 3 är inne på 
det som Lärare 2 säger att lärare har en stor utmaning i att få alla elever aktiva under 
samtalen. Hen nämner att när eleverna ska muntligt kommunicera i grupper att hen då 
grupperar dem utifrån sin kännedom av eleverna, så alla eleverna blir aktiva. Lärare 3 
förklarade också om när hen hade en klassuppsättning iPads till sitt förfogande med 
tidigare klass. Eleverna fick då läxor via iPaden där syftet var att höra eleverna beskriva 
sina uträkningar om några matematikuppgifter, samtidigt som de spelade in sig själva 
med hjälp av iPaden. Lärare 3 fortsätter berätta att nu när hen inte har en 
klassuppsättning iPads försöker hen ändå hålla någon uppgift i veckan där eleverna får 
arbeta i grupp och samtala om matematikuppgifter. Hen framhäver även att tillfälle till 
kommunikation också sker under hens lektioner då eleverna får skriva ner 
matematikuppgifter eller geometriska figurer som någon annan elev berättar. 
 
Under observationen av en matematiklektion med Lärare 3 uppmärksammades flera 
tillfällen där eleverna fick chans att kommunicera matematik. Lektionen började med en 
genomgång där läraren frågade eleverna om de olika begreppen i matematik, 
exempelvis addition, subtraktion, division och multiplikation. I genomgången pratade 
läraren och eleverna om algoritmer och varför talsorterna ska stå som de gör i 
exempelvis en multiplikations algoritm. Eleverna ställde också de frågorna till läraren 
under genomgången och läraren öppnade upp samtalen dem emellan. Efter 
genomgången delades uppgifter ut som behandlade det läraren och eleverna gått 
igenom. När eleverna arbetade med uppgifterna förklarade läraren att hen gärna såg att 
de löste uppgifterna tillsammans. När eleverna gjort klart alla uppgifter kontrollerade 
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dem med en klasskompis så att de hade kommit fram till liknande svar och om de inte 
hade det skulle de se vart i uppgiften de gjort olika. 
 
Lärare 4 gav som svar om hur hen skapar tillfällen för kommunikation i matematiken 
med att det är i klassrumsarbetet och oftast genom att eleverna får sitta i grupper och 
prata. Hen beskriver det med : 
 

Dels är det med kluringar och då får de sitta i grupper och sen tar vi fram problemen 
där de får presentera hur de har tänkt och då måste de använda det muntliga. Samtidigt 
lyssnar de när grupperna presenterar och kan efter ställa frågor för då synliggör de att 
de finns olika tillvägagångsätt och lär av varandra. Vi går också ofta igenom vad vi 
gjort tidigare lektioner och att de då ska sätta ord på vad de gjort. (Lärare 4) 

 
Hen beskriver även att eleverna i grupparbetena och presentationerna övar upp 
kommunikationen genom att lyssna på de andra lärarna eller de andra eleverna. Utifrån 
de här tillfällena för kommunikation beskriver Lärare 4 att kommunikationen är viktig 
för eleverna då de lär av varandra samt att elever som har svårt med finmotoriken kan 
göra sig förstådda genom muntlig kommunikation. Lärare 4 klargör att under varje 
matematiklektion försöker hen låta eleverna muntligt prata matematik för att öva upp 
deras kommunikationsförmåga i ämnet matematik samt att läraren anser att eleverna lär 
sig mycket genom det. 
 
Observationen som genomfördes hos Lärare 4 innehöll pararbete där eleverna skulle 
tillsammans med en klasskompis räkna ut pi på olika runda föremål. När eleverna satt i 
paren och försökte lösa uppgiften samtalade de mycket om hur de skulle gå tillväga 
samt resonerade vad pi var för något och hur de kunde räkna ut för att klara uppgiften. 
Lektionen innehöll ett stort fokus på kommunikation och hur eleverna tillsammans 
arbetade fram lösningarna. I slutet av lektionen gick Lärare 4 tillsammans med eleverna 
igenom muntligt hur eleverna löst uppgiften samt tillvägagångsätten de haft för att få 
fram resultaten. 
 
Lärare 5 beskrev under intervjun att tillfällen för matematisk kommunikation ofta 
uppkom under lektioner och att vanligast var kontakten mellan lärare och elev. Hen 
förklarade det genom att lektionerna ofta innehöll genomgångar av arbetsområden i 
matematik och att hen låter eleverna då svara på frågor. Hen framhöll också att eleverna 
under en del lektioner arbetade i grupp och att matematiken och kommunikationen då 
var beroende av varandra. Även Lärare 5 tog upp svårigheter med kommunikation var 
att få alla att vara med i samtalen men att genom gruppuppgifter blir det viktigt att alla 
är delaktiga för att lösa uppgifterna som ges. 
 
När observationen skedde hos Lärare 5 uppmärksammades det hen beskrev, nämligen 
att kommunikationen under lektionen var matematisk kommunikation mellan lärare och 
elev. Lektionen innehöll en genomgång av multiplikation och division med tusental där 
läraren skrev upp tal som eleverna fick besvara samt förklara hur de kommit fram till 
svaret. Efter genomgången fick eleverna göra olika uppgifter där några valde att arbeta i 
matematikboken och några gjorde en gruppuppgift som de hade tillgängligt i 
klassrummet. 
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5.2 Vilka metoder använder lärare för att bedöma kommunikation i 
matematik? 
 
Lärare 1 framhöll att de metoder hen använde för att bedöma elevernas kommunikativa 
förmåga i matematik var oftast under ordinarie lektionstillfällen. Hen beskrev att en av 
anledningarna till det här var att det sällan hinns med att ta ut några elever i taget 
eftersom hen har 30 andra elever att aktivera. Det var något Lärare 1 ansåg var svårt 
med bedömningen för kommunikation i matematik. Lärare 1 berättade att hen nu har en 
årskurs sexa och de precis haft nationella proven i matematik, där ett av delproven är att 
sitta i grupp och diskutera kring matematiska uppgifter. Hen förklarar att det är liknande 
situationer som skulle förenkla bedömningen men att utrymmet och tiden inte finns där. 
Men trotts det här bedömde hen dem utefter deras kommunikativa aktiviteter i 
klassrummet. Hen beskriver sin bedömning: 
 

Det tror jag är en ganska formativ bedömning genom hela tiden. Just att se till att dem 
pratar, att få alla att komma till tals men också att påpeka. Det var en idag som frågade 
om det är förbjudet att säga minus? Nja det är det ju inte men du ska ju veta om att det 
heter subtraktion och det är ju formativ bedömning hela tiden. Vissa av de här grejerna 
skriver jag ner och andra saker kommer man ihåg. (Lärare 1) 

 
Lärare 1 ansåg att det här sättet att bedöma dem utifrån hur de samtalar under ordinarie 
lektionstillfällen var den utförandeform som hen hann med utefter de förutsättningar 
hen hade beroende av klasstorlek. Dokumentationen som hen beskrev var att under 
lektionerna försöka komma ihåg eller skriva ner när hen uppmärksammade något en 
elev sa under en lektion. 
 
Under observationen hos Lärare 1 iakttogs det att när eleverna arbetade parvis med 
ekvationsuppgifterna gick Lärare 1 runt och antecknade hur aktiviteten var hos paren. 
Om det var någon elev som lät den andre göra allt arbete kom läraren fram och frågade 
denne eleven hur de gjort för att lösa ekvationen för att aktivera och lyssna på eleven 
som varit mindre aktiv. Lärare 1 frågade också ofta frågor under paraktiviteten till 
exempel ” Varför gör du så? ” och sen antecknade ner deras svar som de resonerat kring 
eller diskuterat inom paret. 
 
Lärare 2 uppskattar även hen att bedömning av kommunikativ förmåga i matematik 
bedöms genom ordinarie lektionstillfällen. Hen beskriver att exempelvis vid 
genomgångar lyssnar Lärare 2 på hur de diskuterar och kommer fram till lösningen på 
en uppgift. Hen klargör också att när eleverna arbetar i grupp lyssnar Lärare 2 på 
gruppsamtalet och försöker få fram hur aktiva deltagarna är. När eleverna arbetar i 
grupp framhåller Lärare 2 att ibland när eleverna grupperas kan en grupp bestå av elever 
som inte visat sig vara aktiva under ett tidigare grupparbete. Lärare 2 klargjorde att då 
ska hen kunna då lyssna på dessa elevers kommunikation och få en grund av vart de 
ligger, sett till målen. Hur bedömningen dokumenterades eller följdes upp svarade 
Lärare 2 med att förklara det som en känsla utifrån lektionerna. Hen framhöll det som 
att utifrån lektionerna skaffades en bild av hur varje elev låg till och att utefter denna 
bild sattes betyg eller bedömning. 
 
Lärare 3 ansåg att den kommunikativa förmågan var ett svårt mål att bedöma och 
klargjorde att ett skriftligt prov var mycket lättare att bedöma. Hen förklarade att 
bedömningen hos hens elever ägde rum varje dag i klassrummet och att Lärare 3 då 
uppbringade en helhetsbild av vad varje elev hade för kunskaper i att kommunicera 
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matematik. Lärare 3 framhäver att bedömningen sker utifrån olika situationer som hen 
beskriver som: 
 

Men ofta sätter jag eleverna i de situationer där de måste prata och att de får träna på 
det. Men någon gång under arbetsområdet så tar jag upp det igen och kollar om de har 
utvecklat sin kommunikativa förmåga och checkar av om de klarar målen. Då är det 
ofta anteckningar som jag för. Men mycket finns ju uppe i huvudet men det räcker 
oftast inte. Men föra anteckningar och sen ge återkoppling till eleverna. (Lärare 3) 

 
I citatet klargör också Lärare 3 att dokumentationen och uppföljning av bedömningen 
för kommunikation i matematik inträffar genomgående i klassrumsarbetet. Hen för 
anteckningar om utvecklingen samt ger återkoppling för att ge eleverna en utveckling av 
matematisk kommunikation. 
 
Vid observationstillfället uppmärksammades att Lärare 3 ofta ville utveckla deras 
resonemang och diskussioner genom att ifrågasätta och ge återkoppling när eleverna 
dels pratade med läraren samt när eleverna pratade med varandra. 
 
Lärare 4 besvarade under intervjun hur hen bedömde elevernas kommunikativa förmåga 
samt vilka metoder hen använde för bedömningen med att de var vanligast 
förekommande i klassrummet under lektioner. Hen förklarade att en gång i veckan har 
klassen en lektion i matematik där de får matematikuppgifter som eleverna ska lösa i 
grupper. Under de här lektionerna klargjorde Lärare 4 att hen går runt och lyssnar på 
deras konversationer. Hen beskrev sin metod att bedöma eleverna genom att: 
 

Jag gör så att jag alltid försöker antecknar vad vi gjorde och för en anteckning hur 
eleverna har pratat och hur det gick för dem. Sen hinner jag nog inte med alla på ett 
tillfälle utan det blir under flera gånger. Men det är att jag har något nedskrivet och har 
koll på det. För det hjälper mig väldigt mycket framförallt när man ska sätta betyg. 
(Lärare 4) 

 
Lärare 4 säger i citatet att dokumentationen som hjälper hen i betygsättningen och 
bedömning sker kontinuerligt under läsåret och att det är utifrån de anteckningar hen 
fört som ligger till grund för bedömningen. Hen förklarade att under lektionerna vill hen 
ofta gå runt och lyssna på deras diskussioner utan att de lägger märke till det för att 
därefter anteckna hur samtalen går till. 
 
Under observationstillfället hos Lärare 4 bekräftades det hen berättade under intervjun. 
Hen gick runt till eleverna när de arbetade med att ta reda på pi av olika runda föremål 
och frågade dem hur de kom fram till svaret och lyssnade på deras resonemang. 
Resonemangen och diskussionerna de berättade antecknade Lärare 4 och stod även kvar 
och lyssnade på hur de fortsatte med uppgiften.  
 
Lärare 5 framhöll sin metod som att hen efter varje lektion funderar kring vad varje elev 
sagt eller gjort under lektionen. Bedömningen beskrev hen som en pågående process 
som oftast inträffade under ordinarie lektionstillfällen. Däremot när det kom till 
betygsättning förklarade Lärare 5 att de placerar eleverna i grupper och tar ut en grupp i 
taget till ett separat rum där de bedömer och betygsätter elevernas kommunikativa 
förmåga i matematik. Under de tillfällena förklarade hen att de följer en mall som de 
betygsätter utifrån. När frågan ställdes till Lärare 5 om hur hen dokumenterar eller följer 
upp bedömning av kommunikation i matematik gavs svaret: 
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När vi har nationella prov i sexan så är det rejäla underlag som du har och bedömer på. 
Där blir det tydligt. Men i fyran och femman så är det med att jag skriver i det 
skriftliga omdömet om de är aktiva. Man ser också att de som är aktiva vid 
diskussioner är ofta duktiga också på att räkna matte. (Lärare 5) 

 
Lärare 5 klargör att bedömningen för hen när det kommer till kommunikativ förmåga i 
matematik skiljer sig beroende på årskurs. När de går i årskurs fyra och fem bedöms 
eleverna utifrån lektionerna och får bedömningen i skriftliga omdömet samt hur 
uppföljningen ska ske. Däremot när de går i årskurs sex bedöms elevernas 
kommunikativa förmåga med hänsyn till hur resultatet ser ut från nationella proven. 
 
5.3 Vad fokuserar lärare på vid bedömning av kommunikativ förmåga 
i matematik? 
 
Lärare 1 framhåller att det hen fokuserar på i bedömningen av kommunikativ förmåga i 
matematik är all möjlig kommunikation. Hen beskriver att bedömningen innehåller 
kommunikation genom samtal mellan lärare och elever samt elever och elever. Lärare 1 
framställer att i den muntliga kommunikationen är det centrala hur eleverna resonerar 
och diskuterar matematik med varandra och med läraren som är av stor vikt för 
bedömningen. Lärare 1 anser också skriva i matematik är en del för bedömningen av 
kommunikativ förmåga i matematik och förklarar att eleverna måste visa genom skrift 
hur de räknar ut en uppgift samt ska kunna visa hur uträkningen utgjorts.  
 
Lärare 2 berättade under intervjun att det som hen ansåg vara det centrala för 
bedömning av kommunikation i matematik var att eleverna kan prata och berätta för 
varandra. Hen fortsatte att förklara att i samtalen bedömer hen eleverna utefter hur de 
samtalar om sina tankesätt och kan förklara det för andra elever så att de förstår 
förklaringen.  Lärare 2 klargör också att bedömningen innehåller hur eleverna kan 
resonera kring matematiken och kunna stå för sina resonemang för att tydliggöra att det 
finns olika tillvägagångssätt för att lösa en matematikuppgift. 
 
Lärare 3 framhöll kommunikationen i matematik som att tala matematik och att den 
muntliga kommunikationen var det som bedömdes utifrån målet från kursplanen. Hen 
förklarar att eleverna ska få prata mycket matematik i klassrummet och att för 
bedömningen ligger fokus på hur de pratar. Lärare 3 berättade det med att: 
 

Jag är kanske inte alltid så intresserad av det rätta svaret utan vill veta hur de har löst 
det, kan man kommunicera det, kan man förklara det. Ibland kan jag ha en jätteenkel 
uppgift bara för att alla ska klara den och sen diskuterar hur har du gjort för att komma 
fram till det svaret och låter dem sitta i grupper. Det tycker jag är viktigt. (Lärare 3) 

 
Lärare 3 ansåg även att det var viktigt att eleverna kunde göra sig förstådda i samtalen 
och kunna beskriva och förklara för en annan elev så denne förstod. En annan viktig 
aspekt som läraren framhöll i intervjun och som registrerades under observationen var 
att eleverna i kommunikationen skulle använda sig av de matematiska begreppen som 
addition och multiplikation. Det förklarade Lärare 3 som betydelsefullt för 
bedömningen. 
 
Lärare 4 belyser att bedömning av den kommunikativa förmågan i matematik grundar 
sig i att eleverna kan föra ett samtal i matematik. När eleverna samtalar i matematiken 
fokuserar sig Lärare 4 på att eleverna kan använda rätt termer för matematik samt 
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förklara hur de tänker och hur de kommit fram till svaret de fått. Hen framhåller att 
eleverna ska kunna förklara sina tankar och funderingar så noggrant som möjligt så att 
läraren kan följa deras tankebanor för att det blir till hjälp i bedömningen. 
 
Lärare 5 konstaterade att hen i bedömningen av kommunikation i matematik 
koncentrerade sig på hur eleverna pratar matematik och hur de diskuterar med varandra. 
Hen beskrev att i samtalen mellan eleverna fokuseras bedömning i att eleverna förstår 
matematiken mer djupgående och att eleverna förstår vad de räknar ut och varför. 
Lärare 5 förklarade att eleverna ska knäcka koden för en matematisk förståelse och att 
hen vill se det i kommunikationen för att lättare bedöma dem i det. 
 
5.4 Sammanfattning 
 
Studiens syfte var att granska hur lärare som är verksamma i årskurserna 4-6 genererar 
situationer för att bedöma eleverna i matematisk kommunikation. Utifrån svaren från 
resultatet kan det sammanfattas med att tillfällen för kommunikation i matematik, 
utifrån vad respondenterna svarat och vad som observerats under lektionstillfällen, är att 
det oftast sker under ordinarie matematiklektioner och inte vid ett specifikt provtillfälle. 
De kommunikationstillfällen som var vanligast utifrån svaren och observationerna var 
att eleverna arbetar parvis eller i grupp och samtal om olika matematiska uppgifter de 
tillhandahållits av läraren. Några av lärarna som intervjuats har också märkt av 
svårigheter i de tillfällen för kommunikation då de anser att det ibland är svårt att se till 
så alla elever kommunicerar. Några av lärarna hade också lösningar på det genom att 
gruppera utifrån kännedom så de elever som behöver aktivera den matematiska 
kommunikationen hamnar i samma grupp och på så sätt tvingas till att aktivera sig. Ett 
annat sätt att nå så alla elever får tillfälle till att kommunicera matematik var att under 
en lektion hålla koll så alla elever någon gång under lektionen har kommit till tals och 
fått säga något om matematiken som utförts.  
 
Ett annat syfte med arbetet var att utforska hur lärare som undervisar i matematik 
bedömer elevens förmåga till att kunna kommunicera i ämnet. Sammantaget för hur de 
responderande lärarna svarat kring frågan vilka metoder lärarna använder för att 
bedöma elevernas kommunikativa förmåga i matematik var att de flesta bedömde 
utifrån ordinarie lektionstillfällen. Många av dem använde metoden där eleverna 
delades in i grupper eller par och där eleverna fick sitta och diskutera samt resonera 
kring matematiska frågor eller uppgifter. Dokumentationen av elevernas förmåga till att 
kunna kommunicera matematik skiljde sig åt då några lärare höll allt i huvudet och 
ansåg att de ofta införskaffade sig en bild av vart varje elev låg sett till målen. De andra 
lärarna förklarade att de dokumenterade och antecknade elevernas kommunikation 
under ordinarie lektionstillfällen då kommunikation låg i fokus för att de tyckte det 
underlättade när det kom till att eleverna skulle bedömas eller betygsättas. 
 
Slutligen i syftet handlade det om vad lärare i årkurs 4-6 ser som det centrala i 
kommunikationen de bedömer i ämnet matematik. Sammanfattningsvis för vad de 
responderade lärarna svarat på frågan vad de fokuserar på i bedömningen av 
kommunikation i matematik är att huvudfokus är att eleverna kan muntligt 
kommunicera i matematikämnet. Lärarna svarade även att i den muntliga 
kommunikationen ska eleverna kunna resonera för sina uträkningar samt göra sig 
förstådda för andra klasskamrater. Några av de responderande lärarna ansåg att det var 
centralt att eleverna använde sig av korrekta matematiska begrepp när de 
kommunicerade vilket låg till grund för bedömningen av deras förmåga. 
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6. Diskussion 
 
I följande avsnitt kommer studien diskutera den valda metoden och dess datainsamling. 
Avsnittet kommer också att diskutera resultatet och jämföra det med den tidigare 
forskningen från bakgrunden. Avslutningsvis kommer avsnittet presentera förslag till 
framtida forskning. 
 
6.1 Metoddiskussion  
 
Metoden för arbetet bestod av en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer och 
observationer. Denscombe (2009) anser att den kvalitativa metoden i studier ska 
användas för att få reda på människors tolkningar och åsikter om ett specifikt område. 
Eftersom studien ville få svar på hur lärare skapar tillfällen och bedömer den 
kommunikativa förmågan i matematik valdes därför en kvalitativ undersökning 
eftersom det var mest lämpligt till syftet och frågeställningarna.  
 
Metoden intervju valdes för att få svar på lärarnas tolkningar och åsikter om hur de 
skapar tillfällen för kommunikation samt hur de bedömer den i matematik. Hade en 
enkätundersökning gjorts istället hade det varit svårt att ställa följdfrågor till de svar 
som de responderande lärarna gav under intervjuerna, vilket har lett till att jag kunnat få 
ett mer djupgående resultat utifrån deras åsikter. Intervjuerna som gjordes följde den 
intervjuguide som upprättats för intervjuerna men kunde få följdfrågor beroende på vad 
lärarna svarade. Observationerna som gjordes gav en bild om hur lärarna använder 
kommunikationen i matematiken och var ett bra komplement till intervjuerna. När de 
båda analyserades sågs flera likheter mellan vad som sågs på observationen och vad 
som sades i intervjun. De här båda metoderna med intervju och observation har gjort så 
att jag har kunnat få fram en tydlig bild av hur lärarna som deltog skapar tillfällen samt 
bedömer eleverna när det kommer till kommunikation i matematik. 
 
Som tidigare sagts i metodavsnittet framhåller Dencombe (2009) att observationer är att 
föredra i studier då forskaren vill få en uppfattning om verkliga situationer. Däremot är 
det viktigt att poängtera att den observation som genomfördes var vid ett tillfälle per 
lärare vilket kan anses som litet, men på grund av tidsbrist för arbetet och hos lärarna 
kunde därför inte fler observationstillfällen genomföras. Hade fler observationstillfällen 
genomförts hade en mer generell bild getts av hur de lärare jag besökte använde för 
kommunikation i matematiken. Eftersom att både intervju och observation genomfördes 
anser jag dock att studien fick en bredd och kunde ge pålitliga resultat. Det framhåller 
också Bryman (2011), som nämndes i metod delen, att ett arbete blir mer tillförlitligt 
om det använder fler än en metod. De deltagande lärarna var utplockade ur ett subjektivt 
urval och jag anser att lärarna har gett ärliga svar och gett ett bra material för mig att 
presentera i resultatet. För studien tillfrågades 8 lärare varav 5 valde att delta i studien. 
Det var tyvärr ett lågt deltagande av lärare vilket också gör att generaliserbarheten på 
arbetet blir låg. Till följd av lågt deltagande ifrån intervjuerna samt observationerna kan 
resultatet från metoden ses som hur det kan se ut när lärare bedömer elevers 
kommunikativa förmåga samt de tillfällen som de skapar för kommunikation. Däremot 
har ändå metoden som valts gett svar på frågeställningarna och syftet med arbetet.  
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6.2 Resultatdiskussion 
 
Resultaten i studien om huruvida lärare ger eleverna tillfällen till att bli bedömda i 
kommunikation i matematik kan sammanfattas med att det är en pågående process 
under lektioner. De tillfällen de gav som de bedömde var vanligast genom antingen 
genomgångar där läraren frågade eleverna frågor om genomgången eller att eleverna 
arbetade i grupper eller parvis och kommunicerade för att lösa olika matematiska 
uppgifter. Olteanu och Olteanu (2013) refererades till i avsnittet bakgrund där 
författarna klargjorde att för att det ska skapas en lärandesituation genom 
kommunikation behövs det en relation mellan deltagarna i samtalet för att missförstånd 
inte ska skapas. De framhåller att förståelsen för varandras språk och hur de samtalar i 
matematiken ligger ofta till grund hur lärorika samtalen blir. Trots att författarna 
berättar om lärotillfällen kan det också kopplas till bedömningen av kommunikation i 
matematik då utifrån resultatet berättade lärarna att de flesta tillfällen för bedömning 
skapades genom ordinarie lektionstillfällen då eleverna fick kommunicera med 
varandra. Bergs (2014) resultat som också beskrev i bakgrunden klargör att lärare 
använder kommunikation som ett verktyg idag i skolan och att eleverna får lösa 
uppgifter parvis eller i grupp några gånger i månaden. Det här stämmer överens med 
vad lärarna från den här studien har svarat i intervjuerna då de bedömer den 
kommunikativa förmågan i matematik utifrån ordinarie lektionstillfällen.  
 
I bakgrunden framfördes tillfällen för bedömning och summativ samt bedömning i 
formativ mening. Utifrån resultaten som intervjuerna och observationerna gav 
framhävdes summativ bedömning hos läraren när de skulle bedöma elevernas 
kommunikativa förmåga vid ett tillfälle. Lärare 5 förklarade att hen betygsatte elevernas 
kommunikativa förmåga ofta genom deras resultat från nationella proven, då ett av 
delproven är utformat så eleverna diskuterar i grupper om olika matematiska frågor. De 
andra lärarna påpekade däremot att de arbetade med kommunikation i matematiken 
genom att bedöma dem i formativ mening. Lärarna som deltog förklarade det som en 
process där de ville se elevernas utveckling. De lärarna förklarade också att 
bedömningen pågick genom årskurserna 4 till 6 och att de förde anteckningar eller 
skaffade sig bild av hur eleverna låg sett till målen för kommunikation i matematik. Det 
resultatet som lärarna gav kan kopplas samman med begreppet klassrumssamtalet som 
Folke-Fichtelius och Lundahl (2010) presenterat. Författarna beskriver där en aktivitet 
som sker i klassrummet och eleverna utvecklar sina resonemang samt lär sig diskutera. 
Folke-Fichtelius och Lundahl (2010) framhåller också att genom klassrumssamtalet får 
lärare en bra bild av vart eleverna placerar sig sett till målen samt vad de behöver 
förbättra för att utveckla sig. Lindström et al. (2011) beskrev även de bedömningar i 
formativ mening som en process där bedömningen ser till hur eleven har utvecklat samt 
förbättrat sin kunskap inom ett specifikt område, exempelvis kommunikation i 
matematik.  
 
Björklund Boistrup (2013) framhåller, som beskrivet i bakgrunden, att bedömning som 
inträffar i klassrummet är bedömning i formativ mening. Hon förklarar det med att 
summativ bedömning ses vanligast som provtillfällen men att även de kan ses som 
bedömning i formativ mening. Författaren anser att om eleverna efter ett prov får 
feedback om vad de ska förbättra samt hur de ska förbättra det blir det en bedömning i 
formativ mening. Det här kan kopplas till vad lärarna sa att deras tillfällen bestod av när 
intervjuerna genomfördes. De flesta lärarna sa att bedömning och betygsättningen 
pågick under en längre tid och att de skaffade sig underlag genom olika metoder. Lärare 
5 var den lärare som berättade att hen vid betygsättning av elevernas kommunikativa 
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förmåga använde sig av resultaten från den muntliga delen från nationella proven i 
matematik. Men hen förklarade också att när eleverna gick i årskurserna fyra och fem 
gav hen dem bedömningar utifrån vad de gjort under läsåret och fokuserade då på deras 
utveckling framåt. Med hänsyn till det Björklund Boistrup (2013) och de svar jag fått in 
från intervjuer och det som uppmärksammats från observationer kan det ändå nämnas 
att mycket av de tillfällen för bedömning av kommunikation sker genom aktiviteter som 
pågår under ordinarie lektionstillfällen. 
 
Min andra frågeställning i studien behandlade vilka metoder lärare använder för att 
bedöma elevers kommunikativa förmåga. Resultaten som presenterades utifrån 
intervjuerna och observationerna visade på att de metoder de deltagande lärarna 
använde sig av var att låta eleverna arbeta i grupper och kommunicera, resonera och 
diskutera om matematikuppgifter. Vanligast var också att det inträffade under ordinarie 
lektionstillfällen och inte under ett specifikt provtillfälle.  
 
I bakgrunden refererades det till Björklund Boistrup et al. (2014) där författarna utifrån 
sin undersökning listat upp tre metoder som används när muntlig kommunikation 
bedöms i matematik. De tre metoderna som författarna hänvisade till var styrda 
situationer, muntlig kommunikation i farten samt bedömning i slutet av ett 
arbetsområde. Med utgångspunkt i vad respondenterna svarade i intervjuerna kan det 
kopplas till två av metoderna som Björklund Boistrup et al. (2014) framhävde. Den 
första metoden som uppmärksammades var bedömning i styrda situationer som 
författaren beskriver att läraren planerar en lektion om vad lektionen ska fokusera på 
och vilka uppgifter eleverna ska lösa. Lektionen ska också ge möjligheter till att alla 
elever får en chans till att kommunicera vilket underlättar för läraren att bedöma 
eleverna. För läraren är det viktigt att gå runt och lyssna på alla elever och att denne ger 
skriftliga och muntliga instruktioner till eleverna, skriver Björklund Boistrup et al. 
(2014). Bland de lärare som intervjuades kunde liknande metoder urskiljas från 
intervjuerna. Några av lärarna berättade att de gav ut och styrde uppgifterna som 
eleverna skulle göra samt gav instruktioner på hur samtalen skulle utspelas. Några av 
lärarna förklarade att de under aktiviteten gick runt och lyssnade på elevernas samtal 
och oftast såg till så alla elever kom till tals.  
 
Den andra metoden som Björklund Boistrup et al. (2014) behandlade och som 
upptäcktes ur intervjusvaren var muntlig kommunikation i farten. Björklund Boistrup et 
al. (2014) förklarar att bedömningen sker i det vardagliga arbetet i klassrummet och när 
eleverna löser en uppgift enskilt, parvis eller i grupp. När eleverna löser uppgiften tar de 
in begreppen och symbolerna och omvandlar dem till kommunikation. Författarna 
fortsätter att behandla att för läraren är det viktigt att gå runt i klassrummet och lyssna 
på eleverna när de samtalar med varandra samt visa intresse för deras konversationer. 
Flera av lärarna visade den här metoden för bedömning under observationerna samt 
berättade om det i intervjuerna. Lärarna berättade att bedömning pågick under de olika 
lektioner de hade samt att när kommunikationen var det centrala för lektionen gick 
lärarna runt och lyssnade på eleverna. Under observationerna visade det sig att några av 
lärarna gick fram till eleverna om de arbetade enskilt, parvis eller i grupp och ställde 
frågor till dem och pratade matematik med dem. 
 
Hur de här metoderna dokumenterades för bedömning antydde Björklund Boistrup et al. 
(2014) att det underlättar om det finns något tekniskt hjälpmedel som kan spela in 
elevernas konversationer. Finns inte inspelningsbara hjälpmedel tillgängliga konstaterar 
Björklund Boistrup et al. (2014) att lärare bör dokumentera skriftligt under eller efter 
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lektionerna om elevernas kommunikation under de tillfällen som de bedömer eleverna 
på. Av respondenterna var det endast Lärare 3 som berättade om när hen haft tillgång 
till en klassuppsättning iPads i en tidigare klass. Hen berättade att under den tiden var 
det enkelt att be eleverna spela in sig själva när de exempelvis hade en läxa eller när de 
arbetade parvis eller i grupp. Lärare 3 förklarade också att nu när hen inte hade den 
tillgången till inspelningsbart hjälpmedel antecknade hen eller skapade sig en bild 
utifrån sin erfarenhet som lärare var eleverna befann sig och utefter det bedömde dem. 
De andra respondenterna beskrev liknande dokumentation. Några av dem använde 
metoden att de antecknade under eller efter de tillfällen där eleverna använt 
kommunikation i lektionen. De andra lärarna utgick från sin erfarenhet och ansåg att de 
fick fram en bild och ”höll det i huvudet” av var varje elev låg till målet för 
kommunikation och använde det för bedömningen. 
 
Tillfällena och metoderna för bedömning liknar varandra utifrån vad lärarna svarat samt 
vad som observerats. Det tror jag beror på att de tillfällen som lärarna berättade om var 
som vanligast under ordinarie lektionstillfällen och metoden de flesta av lärarna 
bedömde var utifrån vad eleverna kommunicerade i det vardagliga klassrumsarbetet. 
 
Tredje och sista frågeställningen som behandlats i studien och presenterade i resultatet 
var vad lärare fokuserar på i kommunikationen som de bedömer. Resultatet från 
intervjuerna och observationerna har bevisat att de flesta av lärarna som deltagit 
fokuserar på att eleverna kan kommunicera muntligt. Den muntliga kommunikationen 
som bedömdes hade också en fokusering vid att eleverna kunde diskutera, resonera och 
samarbeta i matematiken. Lärare 1 var den lärare som även belyste den skriftliga 
kommunikationen som en del av bedömningen. Hen beskrev det med att eleverna när de 
gör uträkningar var tvungna att göra det så utförligt så att en annan elev skulle kunna 
förstå precis varje steg i uträkningen. På det sättet blev även uträkningen en sorts 
kommunikation elever emellan. I den tidigare forskningen presenteras kommunikation 
oftast med att kunna kommunicera muntligt som det centrala. De Freitas (2013) 
framhöll att kommunikation i matematik innebar att kommunicera med varandra och 
lära av varandra genom att prata. Björklund Boistrup och Samuelsson (2013)  anser att 
kommunikation i matematik har flera utgångspunkter och att den muntliga är en stor del 
av det. Turner (2011) hävdar däremot att kommunikation i matematik inryms både tal 
och skrift och att de båda borde vara en del av bedömningen i den kommunikativa 
förmågan som eleverna bedöms i. Jag tror att resultaten att lärare fokuserar på den 
muntliga kommunikationen i bedömningen av kommunikation beror på att skrift oftast 
förknippas med ämnet svenska. En annan orsak kan vara att kommunikation i nationella 
proven i matematik presenteras som en aktivitet där eleverna ska sitta i grupper och 
samtala om olika matematikuppgifter samt att i målen från Lgr11 framhålls som att 
samtala och diskutera matematik. 
 
Resultaten som presenterats i studien har beroende på sitt låga deltagande av 
respondenter en låg generaliserbarhet och kan därför inte klargöra att alla lärare 
bedömer elevernas kommunikativa förmåga på det här sättet. Därför är det presenterade 
resultatet enbart en bild av hur det kan se ut bland lärare som undervisar i årskurserna 4 
till 6. Däremot kan resultatet kopplas till resultat från tidigare forskningar vilket gör att 
det ändå kan ha en tillförlitlighet. Jag anser också att resultaten som uppvisats kan vara 
till användning då bedömning av kommunikation ofta är något som är svårt att bevisa 
och genom den här studien få bevis och tips på hur andra lärare skapar tillfällen och 
vilka metoder de använder för att bedöma den.  
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6.3 Fortsatt forskning 
 
Under arbetet med studien har förslag på vidare forskningar dykt upp om 
kommunikation i matematik samt hur det bedöms av lärare. Ett av förslagen är att under 
arbetet har begreppet resonemang ofta dykt upp och då skulle det vara av intresse att 
forska vidare hur elever resonerar i matematikämnet. Den studien skulle kunna vara en 
observationsstudie med fokus på hur elever resonerar när de får tillfällen för det. Det 
skulle också kunna vara en studie med intervjuer av verksamma lärare om hur de låter 
eleverna resonera i matematiken samt vad de har för syn på resonemangsförmågan 
 
Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka hur kommunikationen är inom ett 
specifikt matematikområde fungerar. Ett exempel kan då vara geometri som en av de 
responderande lärarna nämnde var bra att använda kommunikation inom. 
Undersökningen skulle då kunna observera hur en eller flera klasser arbetar med 
kommunikation när de arbetar i området geometri. 
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Bilagor 
Bilaga A Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du arbetat som matematiklärare?  

2. Vad innebär kommunikation i matematik i undervisningen för dig? 

3. Vilka möjligheter ser du med kommunikation i matematik? 

4. Vilka svårigheter ser du med kommunikation i matematik? 

5. Finns det någon typ av matematik som gynnas mer eller mindre av 

kommunikation? 

6. Hur arbetar du med kommunikation i matematik i klassrummet? 

7. Vad anser du eleverna lär sig genom kommunikation i matematik? 

8. Hur bedömer du den kommunikativa förmågan i matematik? 

9. Hur dokumenterar du eller följer upp den kommunikativa förmågan 

för bedömningen? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga B Observationsunderlag 
 
Vilken typ av kommunikation visades under lektionen. 
 

      

      

      

      

       

 

Hur var lärarens roll i kommunikationen. 
 

       

      

      

      

       

 

Finns det någon märkbar bedömningssituation. 
 
      

      

      

      

       


