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Modul: Undervisa matematik utifrån förmågorna 
Del 6: Kommunikationsförmåga 

Kommunikationsförmåga i matematiklärandet 

Oleg Popov & Krister Ödmark, Umeå universitet 

Introduktion 

Kommunikation är ett mycket generellt begrepp och ett stort forskningsfält. Därför blir det 

naturligt att göra flera avgränsningar i vår analys av kommunikationsförmågan när det gäller 

lärande av matematik. Matematisk kommunikation i olika former representerar en speciell 

del av den generella kommunikationsförmågan. Kommunikationsförmåga kan beskrivas ur 

flera olika perspektiv. Språket är så centralt i matematisk kommunikation att det berättigar 

till en analys av kommunikationen ur ett lingvistiskt perspektiv. Detta kan enligt Niss (2006) 

beskrivas på följande sätt: ”Språklig förmåga (med avseende på ett specifikt språk) byggs 

upp av fyra delförmågor, förmågan att läsa och att avkoda olika typer av texter, förmågan 

att lyssna och att avkoda olika typer av tal, förmågan att tala inom olika genrer på ett för 

olika kategorier av åhörare förståeligt sätt, förmågan att skriva skilda typer av texter på ett 

för olika kategorier av läsare förståeligt sätt” (författarnas översättning och kursivering). 

Niss (2006) poängterar att denna beskrivning av språklig förmåga även gäller från skolår 1 

till universitetsnivå för det matematiska språket. 

Matematiklyftet syftar till att bidra till utveckling av matematik undervisning baserad på 

aktuell forskning. Den matematikdidaktiska forskningen har som generella mål ”to know why 

students do not get enough out of their mathematical education, and what we can do to remedy the situation” 

(Niss, 2007, 1293). En del forskare, som arbetar inom Vygotskis perspektiv, fokuserar på 

samspelet mellan kommunikation, matematiska aktiviteter och lärande. De inför begreppet 

matematisk lärandeverksamhet som handlar om att elever lär sig att lära matematik genom ett 

aktivt deltagande i matematiska aktiviteter, där lärandet av matematiska arbetsprocesser 

prioriteras. Fokus placeras på utveckling av insiktsfullt lärande hos elever. De ska lära sig att 

lära på ett effektivt sätt. Det här resonemanget samstämmer väl med aktuella svenska äm-

nesplanen i matematik och används i Kinards och Kozulins (2012) bok ”Undervisning för 

fördjupat matematiskt tänkande” som vi kommer att referera till. Där kan också hittas 

forskningsstöd för undervisning av matematik med utgångspunkt i förmågorna. Längre 

fram i texten ska vi använda olika aspekter av lingvistiskt och lärandeverksamhetens per-

spektiv i diskussionen av kommunikationsförmågan. 

Elevkommunikation i fokus 

Kommunikation är en naturlig del av matematikundervisningen. Det finns inga lektioner 
utan kommunikation. Det går inte att lära ut och lära in utan utbyte av information. Vikten 
av lärarens kommunikation för lärandet i matematik har alltid varit allmänt accepterad. An-
vändning av olika sätt att kommunicera i klassrummet, som hur man disponerar tavlan, hur 
man använder sin röst och olika audiovisuella och digitala verktyg, har det undervisats om i 
åratal för blivande lärare. I sitt dagliga arbete använder matematiklärare ett matematiskt 
språk både muntligt och skriftligt, med grafer, diagram, bilder, etc. för att förmedla kun-
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skaper. En stor del av lärarens didaktiska kompetens består i att kunna använda dessa verk-
tyg på ett för olika elevers behov anpassat sätt. Vad som har förändrats under det senaste 
decenniet inom internationellt matematikdidaktiskt arbete är att elevernas kommunikation har 
uppmärksammats. Dessutom har forskning från många vetenskapliga områden bidragit till 
en bättre förståelse av olika dimensioner i kommunikation och hur målmedvetet arbete med 
kommunikation i klassrummet kan förbättra lärandet i matematik. Vi skall därför fokusera 
på de moderna uppfattningarna om kommunikationens karaktär i matematikklassrummet 
vilka sammanfattningsvis kan beskrivas som en betoning på arbete med elevers kommuni-
kationsförmåga i matematiklärandet.  

Kommentarmaterialet till den aktuella ämnesplanen i matematik poängterar inledningsvis 
att:  

I denna ämnesplan ges stort utrymme åt att belysa fler sidor av matematiken – mate-
matik som verktyg, hjälpmedel, språk och logik. Det betonas också att matematikäm-
nets styrka är möjligheten att kunna uttrycka mönster och samband generellt på ett in-
ternationellt matematiskt språk (Skolverket, 2011). 

Enligt ett modernt didaktiskt tankesätt, avspeglat i Gy 11:s styrdokument, beskrivs matema-
tisk kommunikation i undervisningen ur två kompletterande perspektiv, som innehåll och 
som metod. ”Å ena sidan är kommunikation ett sätt att lära sig ett ämnesinnehåll eftersom 
man kommer att förstå matematiska begrepp och metoder genom att lyssna och förklara. Å 
andra sidan är matematisk kommunikation i sig själv något eleverna ska lära sig, dvs. kom-
munikationen i sig själv är ett innehållsligt element” (Skott m fl., 2010, s 215).  

För att belysa olika aspekter av kommunikationsförmågan ska vi analysera matematisk 
kommunikation i relation till den matematiska verksamheten och den kontext där lärandet 
sker. Det stämmer med Vygotskis syn på lärande som ligger till grund för stor del av mo-
dern matematikdidaktisk forskning och utvecklingsarbete. Tre teoretiska konstruktioner blir 
då centrala: 

1. Verksamhet inriktad på lärandet (matematisk lärandeverksamhet) 
2. Kommunikation med hjälp av olika redskap 
3. Sociokulturell kontext inom och utanför klassrummet. 

Här understryks betydelsen av att uppmärksamma kollektiva aktiviteter i klassrummet och 
kontextens roll i utformningen av matematisk kommunikation och matematiskt lärande. 
Nedan utvecklas dessa idéer vidare.  

Matematisk lärandeverksamhet 

Generellt bygger lärande på kommunikation och samspel mellan människor, och mellan 
människor och olika symboliska och fysiska redskap i verksamheten (Roger Säljö, 2000). 
Det generella lärandet äger rum i alla möjliga sammanhang: lek, arbete, idrott, resor, um-
gänge, daglig sysselsättning, etc. I alla sådana situationer är lärande ofta ett medel eller en 
biprodukt av verksamheten. Däremot har matematisk lärandeverksamhet i skolan lärande 
som huvudmål, där utveckling av matematiska kunskaper och förmågor står i fokus. Detta 
förväntas ske genom matematikundervisning, där lärandet är ett mål för klassrumsarbete. 

http://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?departmentId=04&userId=xsalro
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Genom denna verksamhet lär sig elever att lära matematik och blir gradvis självgående i sitt 
lärande.  

Kommunikation och lärande är intimt sammankopplade. Lärande i matematik är en kom-
plex elevcentrerad verksamhet som styrs av lärare. Bergsten (2006) argumenterar att när 
elever aktivt medverkar i en matematisk verksamhet innebär det att elever samtidigt lär sig 
något om denna verksamhet och av erfarenheten. Han utvecklar det vidare till att de för-
mågor som är engagerade vid problemlösning också utvecklas genom detta arbete med 
problemlösning. I sådan matematikundervisning, där problemlösning spelar en central roll 
brukar man identifiera tre viktiga moment: 1) inledande analys av uppgifter, 2) planering och 
genomförande samt 3) avslutande reflektion. (Kinard och Kozulin, 2012). Dessa processer som 
ger förutsättningar för utveckling av matematiska förmågor kan uttryckas i lite olika ordalag, 
t ex Lithner m fl (2010) använder terminologin: tolka (bearbeta information), använda (nyttja 
kunskaper för att lösa uppgifter) och värdera (bedöma och reflektera på meta-nivå). Kinard 
och Kozulin (2012) identifierar reflektion som centralt kännetecken för lärandeverksamhet-
en och diskuterar tre aspekter i utvecklingen av elevernas reflektion: 

 Eleverna uppmuntras till att analysera sina handlingar och att använda tecken, symboler 
och skisser för att representera dem. Så småningom kommer dessa representationer bli 
inre tankeredskap (mentalt schema), som eleverna kan använda för planering av nya 
handlingar. 

 Eleverna ska kunna förstå en annan människas synsätt. Detta utvecklas genom samar-
bete med jämnåriga och när äldre elever undervisar yngre. Under sådana aktiviteter 
uppmanas eleverna explicit att reflektera över och värdera andra elevers problemlös-
nings- eller argumentationsstrategier. 

 Eleverna ska kunna göra en utvärdering av sitt eget arbete. Detta kan främjas genom att 
eleverna undervisas i att välja kriterier för utvärdering och ställa upp egna kriterier. I 
denna aktivitet kan eleverna lära sig att utvärdering inte är en subjektiv bedömning från 
lärarens sida, utan en objektiv process som bygger på ett genomtänkt val av kriterier 
och normer.  

Reflektion spelar en avgörande roll för utveckling av ett fördjupat matematiskt tänkande. 

Svenska forskare har i flera projekt lyft upp konsten att reflektera över och bedöma egna 

och andras matematiska handlingar som en viktig indikator på förmågornas utveckling 

(Lithner m fl., 2010). Dessutom har de också visat att reflektion och värdering ”förekom-

mer i anmärkningsvärt liten omfattning” när elever arbetar med att lösa uppgifter (Bergqvist 

m fl., 2010, s. 61). 

Läromedelsförfattare i matematik har också uppmärksammat vikten av elevers reflektion. 
Reflektionsövningar kan i visa läromedel introduceras under rubriken ”Reflektera” i slutet 
av varje kapitel med formuleringen ”Avgör om följande påståenden är sanna eller falska. 
Du ska motivera svaren med ord eller beräkningar.” I andra läromedel kan rubrikerna vara 
”Aktivitet/Diskutera” t ex ”Diskutera i par eller gupp. Sant eller falskt? Motivera svaret.” 

Matematisk kommunikation med hjälp av olika redskap 

Muntlig och skriftlig kommunikation sker i klassrummet när man presenterar lösningspro-
cesser, gör och beskriver ett antagande, bevisar, argumenterar och ger förklaringar. Kom-
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mentarmaterialet (Skolverket, 2011) ger lärare en orientering om hur de kan arbeta med 
olika uttrycksformer eftersom ”användningen av olika uttrycksformer i undervisningen 
engagerar fler sinnen, ger variation och fördjupad förståelse samt möjliggör att elever kan 
arbeta i samma kontext på olika sätt.” Enligt Skolverket (2011) är en vanlig kategorisering 
av uttrycksformer i matematik: fysisk, bildlig, verbal, numerisk och symbolisk. När eleverna 
får visa sitt kunnande med hjälp av olika uttrycksformer underlättas deras väg mot att 
kunna generalisera med matematiska symboler, eftersom symbolerna inte bara representerar 
saker, utan även innehåller element av generalisering. Till och med de enklaste matematik-
symbolerna representerar generella former, storheter och relationer snarare än enskilda 
objekt (Kinard & Kozulin, 2012).  

När elever deltar i matematisk lärandeverksamhet introduceras de i matematikkulturens 
språk och regler.  

Det matematiska språket innehåller inte endast matematiska tecken och symboler, utan 
även specifika matematikbegrepp, formulering av tillvägagångssätt […]. Det matema-
tiska språkets dubbla funktion är att ge förutsättningar för matematiskt tänkande och 
vara ett hjälpmedel för elevers reflektion och sätt att uttrycka sig (Kinard & Kozulin, 
2012, s. 39) 

En utvecklad förtrogenhet med t ex matematiska symboler och figurer leder till att de blir 
inre tankeredskap. Kinard & Kozulin (2012) identifierar fyra kategorier av matematikspeci-
fika redskap med potential att bli tankeredskap för elever: 

 tecken och symboler (∑, ∞, ∆, ∫, …) 

 grafiska/symboliska konstruktioner (t ex koordinatsystem) 

 formler och ekvationer (t ex E = m c2) 

 matematiskt språk 

Vi har tidigare betonat att matematiskt tänkande och språk är tätt sammankopplade (se 
artikeln ”Begrepps- och procedurförmåga – en överblick” i del 3). Kinard och Kozulin 
(2012) förtydligar att matematikens språk har en dubbel funktion – att uttrycka matematiskt 
tänkande och att vara det som skapar det matematiska tänkandet. Språket hjälper till att 
formulera och förmedla matematiskt tänkande inte endast för dem som lyssnar, utan även 
för eleverna själva.  

Det är säkert många lärare som har upplevt att när elever har stött på en svårighet under 
arbetet med en uppgift och ställer en fråga, så kan de ibland hitta lösningen genom själva 
frågeformuleringsprocessen. En verbalisering blir följaktligen en hjälp att lösa problemet, 
eftersom nya tankeresurser aktiveras när man utrycker ett resonemang i tal eller skrift. På 
liknande sätt känner vi igen situationen ”när jag förklarar för en kompis, förstår jag det 
bättre”. För att forma ett eget matematiskt tänkande måste eleven ägna sig åt att tala för sig 
själv (använda inre tal) medan han eller hon lyssnar, läser, sammanställer, skriver, reflekterar 
och så vidare. Det är därför forskning också har föreslagit (se Rittle-Johnson och Schnei-
der) att elevers muntliga och skriftliga beskrivningar av sin förståelseprocess ska uppmunt-
ras, både för elevens egen skull och för andras. 
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Kommunikationsförmåga innebär också kunnande i att tolka ett matematiskt innehåll i 
andras presentationer och att kunna uttrycka sig på olika sätt och på skilda nivåer om ma-
tematiska företeelser för olika kategorier av mottagare. Det kan ske inte bara i skriftlig, 
muntlig eller visuell form utan även digitalt. Digital kommunikation i virtuella rum, lärande i 
”flippade klassrum” dvs. där läraren använder videoinspelade föreläsningar som läxor inför 
lektioner, webbpublicering av elevredovisningar ger begreppet kommunikationsförmåga i 
matematik en ny dimension. Skott, m.fl. (2010) understryker i sin bok att matematisk kom-
munikation inte bara är ett medel för lärande utan även ett inlärningsmål i sig. ”Syftet är 
med andra ord inte bara att eleverna ska lära sig matematiskt innehåll genom att kommuni-
cera utan också att de ska lära sig att kommunicera matematiskt. Det innebär t ex att de 
utvecklar en förståelse för vad som utmärker och är styrkan i matematikens symbolspråk 
och vad som kännetecknar en bra matematisk argumentation” (Skott et al, 2010, s 211). Här 
kan vi också referera till Niss (2007), som säger att digital teknik och digital kommunikation 
inte längre bara är ett tilläggsverktyg i matematikundervisning utan blir ett alltmer domine-
rande sätt att arbeta med och lära sig matematik på. Detta är en ny utmaning i lärarrollen. 

Sociokulturell kontext 

Kommunikation är alltid inbäddad i breda kulturella och språkliga sammanhang. Kommu-

nikationen är kontextberoende. Enligt Nationalencyklopedin betyder kontext, när det gäller 

kommunikation, det språkliga sammanhang som ett ord eller ett yttrande ingår i, och även 

den icke-språkliga situation där en språkhandling sker.  

Kontext, tid och rum har avgörande betydelse för kommunikation och lärande. Man kan 

urskilja olika kontexter och kontextuella dimensioner i lärandeverksamhet. I dagens Sverige 

innebär ett flerspråkigt matematikklassrum en särskild utmaning för matematiklärare. Ma-

tematik ställer höga krav på språkkunskaper och i synnerhet för de elever som lär sig 

svenska som andraspråk.  

Flerspråkighet kan ses som hinder men också som en resurs i lärandet av matematik. Man 

kan diskutera med elever om hur matematiska begrepp uttalas och beskrivs på olika språk, 

till exempel ”primitiv funktion” översätts i engelskan till ”antiderivative”, vilket ger en finger-

visning om vad som avses. Matematikundervisning kan ge utrymme för språkliga och kultu-

rella olikheter men också för att bli en språksutvecklande miljö. Skovmosse (2007) diskute-

rar och problematiserar kontextens betydelse för matematiklärandet hos elever med olika 

kulturell bakgrund. För att skapa ett meningsfullt lärande i matematik behövs det enligt 

honom inte bara att man utgår från elevens bakgrund och tidigare erfarenheter utan också 

att man fokuserar på elevens framtid och möjligheter. Att arbeta med för eleven tillsynes 

helt nya begrepp och områden behöver inte bli ett hinder utan kan vara en produktiv utma-

ning. 

Kommunikation i tidigare kursplaner 

Som det nämnts tidigare har styrdokument för matematikundervisning i svensk skola sedan 
länge poängterat vikten av kommunikativa färdigheter. Sverige är ett av få länder som har 
infört nationellt muntligt prov i matematik på gymnasieskolan redan i slutet på 1990-talet. I 
och med revideringen av Lpf 94 och införandet av gymnasiekursplan 2000 utvecklades 
också betygskriterier för att bedöma matematisk kommunikation.  
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I de nationella proven som speglade Lpf 94 definierades kategorin kommunikation såsom 
förmågan att redogöra för, beskriva, förklara eller på något annat sätt förmedla ett budskap. 
Man menade att alla uppgifter kan sägas mäta förmågan att tolka och på egen hand produ-
cera symboler och text med matematiskt innehåll eftersom kunskap i matematik till stor del 
handlar om en kommunikationsfärdighet (Lindström m fl., 1996). 

Ett exempel som problematiserar bedömningen av kommunikation i matematik presenteras 
i uppgiften nedan, hämtad från det nationella provet Ma C från våren 1996: 

En kompis till dig, som läser samma mattekurs som du, kommer fram till dig och säger ”Jag fattar 

inte ett dugg av det här med derivata”. Hjälp din kompis genom att förklara vad derivata är. För-

klara så utförligt du kan och på så många sätt du kan. 

Du ska inte härleda eller beskriva deriveringsreglerna. 

Elevlösningar nedan illustrerar olika kvalitetsnivåer i kommunikationen: 

Elev 1.                                                                                                                             2 p 
”Lutningen på en kurva i en graf i en viss punkt.”                                             

Elev 2.                                                                                                                             1 p 
”Derivatan kan användas för att ta reda på hur 
en kurva (andragradskurva) ser ut  

 

Man kan använda derivatan för att få ut tangen-

tens lutning i en viss punkt (x2-kurva). 

Om f´(x) är större än 0 så är f(x) växande i just 

det intervallet: 

 

Om f´(x) är mindre än 0 så är f(x) avtagande i 

just det intervallet: 

Derivatan kan även användas till att få reda på 

maximum- och minimumvärden. Det får man 

reda på om f´(x)=0”  

 

 

 

Elev 3.                                                                                                                            0 p 

                         ”En derivata är en förändring. 

 En oändlig förändring som varken har slut eller början. 

 En derivata kan vara rak, brant sluttande eller behagligt kurvig.  

 Den tillåter sig aldrig avläsas i helfigur, utan tillåter endast intima närbilder.  

 Derivatan är förutom ett matematiskt mysterium även ett filosofiskt sådant!”. 

Poäng på lösningar gavs med hjälp av bedömningskriterier i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Bedömningsanvisning för uppgiften. 

Typ av redovisning Max: 

5p 

Redovisad godtagbar förklaring innehållande ett praktiskt exempel +1p 

Redovisad godtagbar förklaring innehållande en gränsvärdesdefinition +1p 

Redovisad godtagbar förklaring innehållande en grafisk tolkning +1p 

Redovisad godtagbar förklaring innehållande en beskrivning i ord (förändringshastighet) +1p 

Redovisad godtagbar förklaring där eleven visar en klar tankegång +1p 

Dessa bedömningsanvisningar baserades på då gällande betygskriterier enligt nedan:  

”G: Eleven kan med visst muntligt stöd redovisa tankegången i bearbetning och lösning av 
problemen även om det matematiska språket inte behandlas korrekt. 

Vg: Eleven kan muntligt med klar tankegång redovisa och förklara arbetsgången i problem-
lösningen och med acceptabelt uttryckssätt.” (Lpf 94) 

Problematiken med att utveckla kriterier för att bedöma kommunikationsförmåga synlig-
görs i exemplet ovan. Kriterierna som presenteras i tabell 1 kunde knappt användas för att 
bedöma helheten i den skriftliga kommunikationsförmågan hos elev 3. Elevens budskap är 
vackert utformat, men alla påståendena är matematiskt felaktiga och/eller matematiskt helt 
perifera i förhållande till uppgiften. Emellertid visar eleven prov på ett imponerande allmänt 
skriftspråk vilket inte fanns inom bedömningsramarna. Här finns också ett dilemma i be-
traktelsen av en vacker men ytlig kommunikation i motsats till en torr och meningsfull ma-
tematisk kommunikation. Exemplet efterlämnar frågor om hur kreativitet och initiativför-
måga ska bemötas och understödjas i kommunikativa situationer, när analogier och metafo-
rer framträder. 

Avslutningsvis vill vi återkomma till tanken att kommunikationsförmågan är en av de mest 
grundläggande och universella mänskliga förmågor som har utforskats inom olika veten-
skapsområden. Vi har valt att avgränsa diskussionen av detta komplexa fält och strukturera 
artikeln med hjälp av ett ramverk som grundas på etablerade teoretiska begrepp och aktuell 
matematikdidaktisk forskning i svensk utbildningskontext. Kommunikationsförmågan 
sammanlänkas med alla de övriga förmågorna och kan endast läras i ett samspel med dem i 
en matematisk lärandeverksamhet. 
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