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Att kommunicera matematik 
– en studie om hur elever ges möjlighet att utveckla kommunikationsförmågan 

 
To communicate mathematics 

- a study about how students gives the opportunity to develop communication skills 

 

 

Abstrakt 
Förmågan att kommunicera är något som framhålls viktigt i de flesta ämnen i Läroplan 

för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011 (Skolverket 2011). Matematikämnet 

är inget undantag. Undervisningen ska sträva efter att eleverna ska utveckla fem 

matematiska förmågor. Kommunikationsförmågan är en av dessa, och innebär att kunna 

utbyta information om ett matematiskt innehåll. Enligt våra erfarenheter präglas 

matematikundervisningen av individuellt arbete, där kommunikationsförmågan hamnar 

i skymundan. Syftet med denna studie är att undersöka hur några lågstadielärare 

definierar kommunikationsförmågan samt hur de organiserar undervisningen för att ge 

eleverna möjlighet att utveckla denna förmåga. Vi vill även undersöka hur läroböckerna 

uppmuntrar eleverna att använda kommunikationsförmågan. För att få svar på detta 

utförs tre intervjuer med yrkesverksamma lärare. Likaså observeras en matematiklektion 

med respektive lärare. En läromedelsanalys genomförs också av de läroböcker som de 

verksamma lärarna använder. Resultatet visar att lärarnas definitioner av 

kommunikationsförmågan skiljer sig åt. De undervisningsmetoder som lärarna använder 

för att möjliggöra elevernas utveckling av förmågan är främst 

problemlösningsuppgifter, genomgångar samt att de uppmuntrar eleverna att redogöra 

för sina lösningsstrategier. Resultatet av läromedelsanalysen visar att uppgifterna i 

läroböckerna i mindre omfattning uppmuntras att använda kommunikationsförmågan. 

Utformningen av de uppgifter där kommunikationsförmågan uppmanas består främst av 

att beskriva tankesätt, med hjälp av olika uttrycksformer, men även spel och 

räknehändelser framkommer i resultatet.    

 

 

Nyckelord 
Kommunikationsförmåga, läroböcker, matematikdidaktik, undervisningsmetoder, 

årskurs 1-3   

 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till de tre informanter som gjorde denna studie möjlig. Tack 

vare ert deltagande kunde studiens resultat uppnås. Vi vill också rikta ett stort tack till 

vår handledare Berit Roos Johansson samt de opponenter som under arbetets gång gett 

oss givande förbättringsförslag.  
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1 Inledning 
Utifrån våra erfarenheter har vi uppmärksammat mönster i matematikundervisningens 

utformning. Vår iakttagelse är att undervisningen präglas av individuellt arbete, främst i 

läroböcker. Dessa uppfattningar stämmer överens med de komparativa internationella 

studier som gjorts av TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), 

och redovisas av Skolverket (2008; 2012). Där framgår det att 

matematikundervisningen i huvudsak har läroboken som grund. Detta 

undervisningsmönster menar vi begränsar elevernas möjligheter att utveckla 

kommunikationsförmågan, då de i mindre utsträckning ges möjlighet att kommunicera 

kring ett matematiskt innehåll.   

 

Förmågan att kommunicera är något som framhålls viktigt i de flesta ämnen i skolans 

läroplan och matematiken är inget undantag. I kursplanen för matematik (Skolverket, 

2011a) framhålls att eleverna ska utveckla kommunikationsförmågan. Denna förmåga 

innebär att eleven ska kunna samtala, argumentera och redogöra för det matematiska 

innehållet. Eleverna ska även kunna använda olika uttrycksformer när de kommunicerar 

om frågeställningar, beräkningar och slutsatser. I kursplanen för matematik framgår de 

kunskapskrav som eleverna ska uppnå i slutet på årskurs tre. Ett kunskapskrav är att 

eleverna ska kunna beskriva och samtala om metoder för att beräkna matematiska 

uppgifter på ett i huvudsak fungerande sätt (Skolverket, 2011a). För att uppnå 

kunskapskravet menar vi att eleverna kontinuerligt ska ges möjlighet att öva på att 

kommunicera matematik. Det är lärarens uppgift att organisera och använda 

undervisningsmetoder som ger eleverna möjlighet att utveckla 

kommunikationsförmågan.  

 

Flera forskare påpekar betydelsen av att arbeta tillsammans i matematikundervisningen. 

Enligt Löwing (2004) och Engvall (2013) ger individuellt arbete inte samma 

förutsättningar att utveckla kommunikationsförmågan som när elever arbetar 

gemensamt. Engvall (2013) menar att läraren bör uppmuntra eleverna att prata 

matematik, vilket gör att eleverna ges möjlighet att utveckla kommunikationsförmågan. 

En arbetsmetod som flera forskare anser möjliggör utvecklingen av den kommunikativa 

förmågan är diskussioner. Genom diskussioner får eleverna tillfälle att utveckla sin 

förmåga att beskriva tankeprocesser, ta del av andras idéer och på så sätt samtala om 

olika lösningsmetoder (Löwing, 2004; Engvall, 2013; Wester, 2015; Taflin, 2007). 

 

Med utgångspunkt i ovanstående vill vi undersöka på vilket sätt eleverna ges möjlighet 

att utveckla kommunikationsförmågan. Att ta reda på hur yrkesverksamma 

lågstadielärare organiserar undervisningen för att skapa ett kommunikativt 

matematikklassrum är en av huvudfrågorna. För att öka förståelsen för de 

undervisningsmetoder som lärarna använder vill vi också ta reda på lärarnas syn på 

kommunikationsförmågan. Vi önskar även att synliggöra i hur stor omfattning och på 

vilket sätt läroböcker uppmuntrar eleverna att använda kommunikationsförmågan. 

Genom studien önskar vi synliggöra de undervisningsmetoder som används för att 

utveckla elevernas kommunikationsförmåga. Det kan ge lärare och lärarstudenter 

förslag på undervisningsmetoder samt inspirera till att utforma en mer 

kommunikationsrik undervisning. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lågstadielärare uppfattar 

kommunikationsförmågan samt hur de organiserar undervisningen för att möjliggöra 

elevernas utveckling av denna förmåga. Avsikten är att presentera olika 

undervisningsmetoder som används i syfte att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga. Till syftet hör även att analysera i vilken mån läroböckernas 

additionsuppgifter uppmuntrar eleverna att kommunicera. Utifrån syftet har följande 

frågeställningar formulerats:  

 

 Hur definierar lärarna kommunikationsförmågan? 

 Vilka undervisningsmetoder använder lärarna för att ge eleverna möjlighet att 

utveckla kommunikationsförmågan? 

 Hur uppmuntrar läroböckerna i matematik eleverna att använda 

kommunikationsförmågan, inom området addition? 
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3 Teoriavsnitt och tidigare forskning  
Följande kapitel inleds med att studiens centrala begrepp definieras och förklaras. 

Begreppen kommunikation, kommunikationsförmåga och undervisningsmetoders 

betydelse i denna studie klargörs för att skapa förståelse hos läsaren. Vidare följer en 

beskrivning av det sociokulturella perspektivets syn på kommunikation och lärande, då 

perspektivet utgör en teoretisk ram för arbetet. Kapitlet fortsätter med en 

forskningsöversikt för det valda området. Tidigare forskning om 

undervisningsmetoderna helklassundervisning, enskilt arbete och arbete i grupp 

presenteras för att ge läsaren bakgrundskunskap. Även språkets användning och 

betydelse för lärande lyfts fram. Avslutningsvis presenteras en forskningsöversikt kring 

tidigare läroboksanalyser.  

 

3.1 Kommunikation  

Begreppet kommunikation kommer ursprungligen från det latinska ordet 

”communicare”, som betyder ”göra gemensamt”. Kommunikation innebär att 

information överförs och utbytes (Björn, Rosengren, Ulfstrand, Helander och Sigurd 

[u.å.]). Även Allwood (2002) beskriver att kommunikation innehåller information som 

överförs mellan olika medkommunikatörer. Kommunikationen sker i en viss miljö med 

hjälp av ett visst uttryck med ett visst syfte. 

 

3.2 Kommunikationsförmåga  

I kursplanen för matematik beskrivs fem matematiska förmågor, som ska genomsyra 

matematikundervisningen genom hela grundskolan. En av förmågorna är 

kommunikationsförmågan. Förmågan beskrivs som att “använda matematikens 

uttrycksformer för att samtal om, argumentera och redogöra för frågeställningar, 

beräkningar och slutsatser” (Skolverket, 2011a; 63). I Kommetarmaterial till kursplanen 

i matematik (Skolverket, 2011b) förtydligas ytterligare vad denna förmåga innebär. 

Kommunikationsförmågan innebär att muntligt och skriftligt kunna utbyta information 

om matematiska tankegångar och idéer. Att utveckla ett mer precist matematiskt språk 

där de korrekta matematiska begreppen används är också en del av 

kommunikationsförmågan. Förmågan innebär också att kunna variera mellan olika 

uttrycksformer som exempelvis symboler, språk, bild och laborativt material. 

Ytterligare en aspekt är att vara mottagare, vilket innebär att kunna tolka och förstå när 

andra kommunicerar matematik (Skolverket, 2011b). 

 

3.3 Undervisningsmetoder 

Undervisningsmetodik betyder metoder för undervisning i olika utbildningar. Begreppet 

används inom lärarprofessionen och ses som en del av didaktiken 

(Undervisningsmetodik, [u.å.]). Den didaktiska hur-frågan besvaras genom att beskriva 

undervisningens metoder. Lindström och Pennlert (2016) beskriver olika 

undervisningsmetoder utifrån fyra huvudkategorier. Kategorin förmedlande och 

förklarande metoder innehåller bland annat instruktioner, genomgångar och 

förklaringar. Vidare beskrivs interaktiva metoder, som innefattar samtal och dialog i 

olika konstellationer. Diskussioner, par- och grupparbeten är vanliga metoder inom 

denna kategori. Inom kategorin gestaltande metoder är lek, drama och rollspel vanliga 

undervisningsmetoder. Den sista huvudkategorin är undersökande och problembaserade 

metoder, som bland annat innehåller undersökningar, laborationer och problemlösning.  

 



  
 

4 

En arbetsmetod som enligt Häggblom (2013) och Hagland, Hedrén & Taflin (2005) 

skapar förutsättningar för diskussion är problemlösningsuppgifter. Kriterier för att en 

uppgift ska klassificeras som en problemlösningsuppgift beskrivs av Hagland, Hedrén 

& Taflin (2005) med tre punkter: personen i fråga vill eller behöver lösa problemet, har 

inte en given strategi samt att det krävs en ansträngning för att lösa problemet. Det är 

således personens strävan och kunskap som avgör om en uppgift upplevs som ett 

problem.  I Häggbloms bok (2013) finns flera exempel på hur problemlösningsuppgifter 

skulle kunna utformas. Ett exempel är: ”På en gård finns får och höns. De har 

sammanlagt 20 ben. Hur många av varje sort kan det vara?” (Häggblom, 2013; 176).   

 

3.4 Sociokulturellt perspektiv  

Kommunikation är, som ovan nämnts, ett socialt samspel mellan olika individer. Enligt 

det sociokulturella perspektivet är det genom interaktion som en stor del av lärandet 

sker. Genom den sociala interaktionen utvecklas olika psykologiska processer, 

exempelvis begreppsbildning och beräkning. Social samverkan är själva 

utgångspunkten för lärande och utveckling, enligt Lev Vygotskij, som är en av det 

sociokulturella perspektivets mest framstående teoretiker (Dysthe & Igland, 2007).  

 

En av Vygotskijs teorier handlar om den proximala utvecklingszonen. Utifrån Säljös 

(2000) tolkning av Vygotskijs teori innebär den proximala utvecklingszonen avståndet 

mellan vad en person kan åstadkomma själv och vad personen kan prestera med 

stöttning av en mer kunnig. Även Taflin (2007) beskriver att lärare och klasskamrater 

kan stötta en elev så att hen tillägnar sig kunskap inom den proximala utvecklingszonen. 

Hur detta kan appliceras i undervisningssammanhang beskrivs av Säljö (2014). Genom 

att läraren eller en mer kunnig klasskamrat instruerar, förklarar, ställer frågor och 

uppmärksammar viktiga aspekter sker en stöttning. Till en början krävs mer vägledning 

för att uppnå specifika mål. I takt med individens utveckling minskar hjälpen successivt 

för att sedan upphöra då individen klarar sig självständigt.  

 

Lindqvist (1999) beskriver den kritik som Vygotskij riktat till de traditionella 

undervisningsformerna. Vygotskij menar att eleverna setts som passiva mottagare av 

kunskap, vilket strider mot hans teori. Både Lindqvist (1999) och Säljö (2014) beskriver 

att kunskap inte är något som kan överföras från en person till en annan. Enligt det 

sociokulturella perspektivet ses kunskap och lärande som en del av mänsklig samvaro. 

Genom deltagande i sociala sammanhang kan kunskap utvecklas mellan individer 

(Lindqvist, 1999; Säljö, 2014). 

 

3.5 Tidigare forskning 
 
3.5.1 Synen på kommunikationsförmågan  

I den tidigare läroplanen, Lpo94 (Skolverket, 1994), beskrivs att undervisningen ska ge 

eleverna möjlighet att kommunicera matematik. Detta beskrivs endast i en mening och 

tar därmed inte lika stort utrymme som i Lgr 11 (Skolverket, 2011a). I den nuvarande 

läroplanen framställs den kommunikativa förmågan som en mer omfattande del, 

eftersom den är en av fem grundläggande matematiska förmågor. Även i 

kommentarmaterialet (Skolverket, 2011b) betonas de förändringar som gjorts vid 

införandet av den senaste läroplanen. En ambition med Lgr 11, är att undervisningen 

ska ge eleverna större möjligheter att kommunicera matematik.  
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I Sterners (2015) studie, som bestod av gruppsamtal med yrkesverksamma lärare, 

framkom oklarheter över begreppen kommunikationsförmågan och 

resonemangsförmågan. Dels upplevde lärarna att deras tolkningar av styrdokumenten 

skiljde sig åt. De hade svårt att beskriva begreppens innebörd samt menade att det var 

svårt att särskilja dem. En av lärarna uttrycker att kommunikationsförmågan är en stor 

del av matematiken men att flera lärare inte förstår vad begreppet innebär.  

 
3.5.2 Den traditionella helklassundervisningen                            

Ett av de arbetssätt som traditionellt sett upptagit en stor del av undervisningen är 

helklassundervisning. Undervisningsformen är starkt förankrad i historien och var 

vanligt under en tid då läromedel var bristvaror. Läraren var den enda källan till 

kunskap, den person som bar på de rätta svaren och förmedlade de rätta värderingarna. 

Läraren fungerade som föredragare och var den som förmedlade ordet Allt utgick från 

läraren och den hierarkiska strukturen speglade sig i elevernas placering i klassrummet. 

Eleverna satt enskilt och delvis med ryggen mot varandra vilket inte erbjöd interaktion 

och samspel mellan elever. (Granström, 2007). Granström & Einarsson (1995) redovisar 

resultat från Stukáts studier som behandlar lärarens beteende i klassrumssituationer. 

Undersökningarna gjordes under 1960-talet och hans projekt var en bidragande orsak 

till ytterligare forskning inom området. Stukáts studier visar att helklassundervisningen 

var den vanligaste undervisningsmetoden under 60-talet och 80-talet. Trots att 

helklassundervisningen dominerar visar hans studier att andra arbetsformer ges större 

utrymme under 80-talet.  

 

Den historiska helklasstraditionen har förändrats efterhand till att mer involvera 

eleverna, där de får mer frihet och större deltagande. Förhållandet mellan lärare och 

elever har förändrats och dagens helklassundervisning har en mer avslappnad karaktär. I 

dagens helklassundervisning får eleverna större utrymme att uttrycka sina tankar och 

funderingar för lärare och klasskamrater (Granström, 2003). Helklassundervisningen har 

fortfarande en stark roll, men med tiden har andra arbetssätt getts större utrymme i 

undervisningen (Skolverket, 2003; Granström, 2007). 

 
3.5.3 Eleven och läroboken 

Löwing (2004) har studerat matematiklektioner och uppmärksammade i sin studie att 

dagens kunskapsinhämtande främst sker med hjälp av läroboken. Lärarens roll beskrivs 

som sekundär då det främst handlar om att handleda och stötta eleverna när läromedlet 

inte räcker till. Flera undersökningar visar att matematikundervisningen till stor del 

präglas av individuellt arbetet i lärobok (Wester, 2015; Löwing, 2004; Silver & Smith, 

2002; Skolverket, 2003, Skolverket, 2008; Skolverket, 2012;).   

 

I Johanssons (2006) avhandling redovisas fyra artiklar från hennes tidigare forskning. 

Textbooks as instruments- three teachers’ way to organize their mathematics lessons är 

en av artiklarna. Artikeln redovisar resultatet av en undersökning, där tre lärare 

intervjuas och observationer görs av hur deras matematikundervisning organiseras. Hur 

lärarna organiserar undervisningen samt hur läroböckerna används och påverkar 

undervisningen studeras. Resultatet av studien visar att enskilt arbete i läroböcker 

upptar en stor del av lektionstiden. Under genomgångar utgår lärarna huvudsakligen 

från läroböckernas uppgifter, exempel och strategier. Vid ett fåtal tillfällen åsidosätts 

läroboken och lärarna använde istället exempel förknippade med vardagen.   
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Skolverket redovisar resultat av TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study), som undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap. I 

rapporterna från år 2008 och 2012 (Skolverket, 2008; Skolverket, 2012) framgår det att 

undervisningen i matematik i huvudsak har läroböcker som grund. Den dominerande 

undervisningsformen i matematik idag är individuellt arbete i läroböcker (Skolverket, 

2008; Skolverket, 2012). Även i Skolverkets nationella kvalitetsgranskning av 

matematikämnet framgår det att ovanstående arbetssätt genomsyrar undervisningen 

(Skolverket, 2003). Vidare framgår av rapporten att färdighetsinlärning går före 

betydelsen av att förstå matematiken på ett djupare plan. För eleverna handlar det i 

många fall om att beräkna så många tal som möjligt på egen hand. Lärobokens starka 

roll kan enligt Emanuelsson (2001) bero på att lärare underlättar för sig själva genom att 

låta läroboken styra undervisningen. Att endast använda läroboken menar Wester 

(2015), gör att en del förmågor dominerar undervisningen, medan andra förmågor 

åsidosätts. Wester förtydligar att matematikundervisningen är så mycket mer än enskilt 

arbete i lärobok och poängterar därför vikten av varierade undervisningsmetoder. 

Engvall (2013) och Löwing (2004) anser, likt Wester, att ett klassrum som präglas av 

individuellt arbete inte ger förutsättningar att utveckla kommunikationsförmågan. I 

TIMSS-rapporten (Skolverket, 2012) poängteras att läroboken i sig inte är ett problem, 

utan att det handlar om hur läraren på ett medvetet sätt utformar undervisningen för att 

elevernas ska ges möjlighet att utveckla samtliga förmågor.  

 
3.5.4 Att lära tillsammans  

Wester (2015) menar att lärandet sker i gemensamma aktiviteter där läraren handleder 

och stöttar. I denna undervisningsmetod uppmanas eleverna att bidra med sina tankar 

och idéer då lärandet sker genom diskussion och kommunikation. Samuelsson (2005) 

menar att olika typer av samtal utvecklar elevernas kommunikationsförmåga. Detta 

genom att eleverna ges möjlighet att formulera hur de tänker samt förstå andra metoder 

och möjliga lösningar. Genom att arbeta tillsammans och redovisa lösningar menar 

Engvall (2005) att det blir en positiv kamratpåverkan. Eleverna kan hjälpa och stötta 

varandra och på så vis bidrar de till att utveckla varandras kunskaper. Emanuelsson 

(2001) framhäver även vikten av att läraren får ta del av elevernas tankeprocesser. 

Istället för att endast bedöma elevernas svar som rätt eller fel bör eleverna beskriva hur 

de kommit fram till svaret. På så vis får eleverna möjlighet att argumentera, redegöra 

och diskutera, det vill säga använda kommunikationsförmågan. Även Engvall 

(2013)  menar att läraren bör uppmuntra eleverna att kommunicera matematik. På så vis 

tydliggörs det för eleverna att matematikundervisningen innehåller kommunikation och 

inte bara enskilt arbete. Gemensamt arbete och diskussioner om lösningsmetoder menar 

hon har positiva effekter på kommunikationsförmågan. I Löwings studie (2004) 

framkom dock att det, under de studerade lektionerna, i stort sett aldrig fördes 

diskussioner. Diskussioner anses väsentliga för att eleverna ska kunna förstå 

matematikens samband, strukturer och mönster. Dessa kunskaper är svårare att tillägna 

sig genom enskilt arbete, menar Löwing. Även i Skolverkets kvalitétsgranskning 

(Skolverket, 2003) framkom via en enkätstudie att kommunikativa 

undervisningsmetoder sällan förekommer. Eleverna upplever dessa metoder som 

positiva och lärorika, då de anser att undervisningen utgår från deras tankar och 

förkunskaper. Eleverna menar också att diskussioner om olika lösningsmetoder är 

kunskapsmässigt berikande. För att förbättra matematikundervisningen lyfts några 

utvecklingsförslag fram i rapporten (Skolverket, 2003). Bland annat bör lärobokens 

användning minskas för att skapa mer variation i undervisningen, där laborativa 

övningar och samtal ges större utrymme. 
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För att eleverna ska kunna kommunicera om sina tankeprocesser måste undervisningen 

organiseras på ett sådant sätt där eleverna får möjlighet att praktisera det, menar Taflin 

(2007). De utvecklingsmöjligheter som hon ser inom matematikundervisningen är att 

läraren i större utsträckning bör fokusera på elevernas lösningsmetoder. Elevernas 

tankar och idéer om ett matematiskt problem bör lyftas i gemensamma diskussioner där 

flera lösningsmetoder kan framhävas. Wester (2015) menar att det kommunikativa 

arbetssättet är relativt nytt och att det är en process att förändra undervisningen. Han 

lyfter fram ett lyckat exempel på denna förändring. I en lärarintervju beskrivs att 

läraren, som arbetat med ett gemensamt arbetssätt, sett en utveckling av elevernas 

kommunikationsförmåga. Detta har bidragit till att eleverna delar med sig av sina 

tankeprocesser samt lyssnar och tar till sig av andras idéer. Ytterligare ett positivt 

exempel av att arbeta tillsammans framhålls av Quebec Fuentes (2013), som studerat 

kommunikationen mellan elever. Genom att eleverna lyssnar, ställer frågor, förklarar 

samt jämför olika lösningsmetoder anser forskaren att elevernas kommunikation får en 

högre kvalité. När felaktigheter och missförstånd uppmärksammades bidrog det till 

positiva och lärorika diskussioner. Genom det kollektiva arbetet får eleverna insikt om 

hur arbetssättet hjälper dem att utveckla sin matematiska förståelse.   

 
3.5.5 Det gemensamma språket  

Löwing (2004) beskriver i sin avhandling hur betydelsefullt det är att lärare och elever 

har ett gemensamt matematikspråk där de använder samma begrepp och termer. Genom 

att lärare, elever och läroböcker delar ett gemensamt språk minskar risken för 

missuppfattningar. I Löwings (2004) studie framkom brister i lärarnas sätt att använda 

rätt terminologi, vilket synliggörs i elevernas begreppsanvändning. Detta leder i många 

fall till missförstånd och problematik. Även Samuelsson (2005) framhäver betydelsen 

av att använda ett matematiskt språk med korrekt terminologi som en del i att utveckla 

kommunikationsförmågan i matematik. Den korrekta terminologin beskrivs av Malmer 

(2002) som matematikord, vilka är specifika för ämnet. Exempel på matematiskt 

korrekta begrepp är addition, term och summa.  

 

Två begrepp som Löwing (2004) använder när hon diskuterar kommunikationen mellan 

lärare och elev är lotsning och stöttning. De två begreppen förekommer ofta då läraren 

ska hjälpa en elev. Lotsning innebär enligt Löwing (2004) och Granström & Einarsson 

(1995) att läraren bryter ner en uppgift i mindre delar, ställer ledande delfrågor till 

eleven som genom att svara kommer fram till en lösning på en mer komplex fråga. 

Någon förklaring ges inte vilket gör att eleven svarar på delfrågor utan att förstå den 

fullständiga strategin för uppgiften. Stöttning innebär enligt Löwing (2004) och Mason 

(2000) att läraren fungerar som stöd till en början för att sedan uppmuntra eleven att 

stegvis utföra beräkningen mer självständigt. Genom stöttning ger läraren eleven 

utrymme att beskriva sina egna tankeprocesser, vilket kan leda till en fördjupad 

förståelse. Däremot menat Silver & Smith (2002) att elever är vana vid att svara på 

frågor utan att behöva förklara eller motivera sitt svar. I Löwings (2004) studie var det 

vanligare att läraren lotsade eleverna snarare än stöttade dem. Eleverna i studien 

förväntade sig att bli lotsade fram till ett svar. Varken de starka eller svaga eleverna var 

intresserade av någon djupare förklaring över lösningsmetoderna. De uppfattningar som 

synliggjordes i klassrummet var att det ansågs viktigare att eleverna utförde många 

uppgifter snarare än att eleverna fick tillägna sig en förståelse för olika lösningsmetoder.  
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3.5.6 Läroböcker i matematik  

En del av Bergqvists (2010) studie innefattar granskning av läroböcker i matematik, för 

samtliga årskurser i grundskolan. Det framkommer att 90 % av innehållet i läroböckerna 

utgörs av räkneprocedurer, vilket innebär att man räknar utan hjälpmedel och endast 

skriver svaret. Eleverna utgår från en given regel och löser en algoritm utan att behöva 

aktivera några andra kompetenser utöver procedurhanteringen. Studien visar även att 

kommunikationsförmågan är den förmåga som i minst utsträckning utvecklas i arbete 

med läroböcker. Kommunikationskompetensen beskrivs av författarna som att utbyta 

information om matematiska tankeprocesser och idéer både muntligt och skriftligt. I 

analysen framkommer att kommunikationsförmågan är vanligare vid de tillfällen där 

problemlösningsuppgifter förekommer. Det finns därmed ett starkt samband mellan 

representationer, samband och kommunikation som delvis förklaras genom att dessa 

behöver uppmärksammas mer vid problemlösning än vid procedurhantering. Det krävs 

alltså större förståelse av matematiken för att lösa en problemlösningsuppgift än en 

proceduruppgift, enligt Bergqvist (2010).  

 

I en läroboksanalys jämför Johansson (2003) läroböckers utformning utifrån olika 

läroplaners kriterier. Fem läroböcker ur samma läroboksserie, med olika utgivningsår 

studeras. Läroböckerna publicerades vid tre olika tillfällen och gällde följaktligen under 

läroplanerna Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94. Resultatet visar att det inte är några större 

skillnader mellan läroböckernas olika utgåvor, trots att läroplanerna har olika 

utformning och mål. Studien visar att läroböckerna inte alltid stämmer överens med det 

som står i styrdokumenten. Johansson (2003) poängterar därför vikten av att läraren inte 

förlitar sig på läroboken. Enligt henne gäller det att reflektera över bokens innehåll och 

utformning och sedan använda boken på ett medvetet sätt i undervisningen.  
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4 Metod 
Kapitlet kommer behandla en beskrivning och motivering till det urval som gjorts. 

Vidare ges en utförlig redogörelse av datainsamlingsmetoderna intervju, observation 

och läromedelsanalys och hur de har genomförts. Därefter beskrivs hur den insamlade 

empirin bearbetats för att komma fram till ett resultat. En diskussion kring studiens 

tillförlitlighet diskuteras innan kapitlet avslutas med en redogörelse kring de etiska 

aspekter som studien tagit hänsyn till.       

 

4.1 Urval 

Studiens urval har gjort utifrån ett bekvämlighetsurval. Denscombe (2016) beskriver 

bekvämlighetsurvalets fördelar som att informanterna finns i närområdet, det är enkelt 

att genomföra samt gynnsamt utifrån tidsaspekten. I vårt fall innebär det att vi använde 

oss av de kontakter vi knutit under de verksamhetsförlagda utbildningsperioderna. 

Redan innan studien påbörjades tillfrågades tre lärare om att delta i studien. Tack vare 

detta gick det snabbt att få ett skriftligt godkännande från deltagarna. De skolor som 

lärarna arbetar på ligger inom ett lättillgängligt avstånd vilket gjorde att genomförandet 

skedde på ett smidigt sätt. Två av de utvalda lärarna arbetar på samma skola, medan den 

tredje läraren arbetar i en annan kommun. Samtliga tre lärare är behöriga att undervisa 

elever i lågstadiet och har arbetat inom skolverksamheten mellan 10-40 år.  

 

De läroböcker som valts ut för textanalys är de böcker som lärarna i studien använder 

sig av. Urvalet av läroböcker är gjort för att skapa en röd tråd mellan samtliga 

frågeställningar. Vi menar att resultatet kan följa en röd tråd då läroböckerna är en del 

av de intervjuade lärarnas undervisningsmetoder. De läroböcker som analyserades är 

Prima Matematik 2A (Brorsson, 2014a), Mera Favorit matematik 2A (Ristola, 

Tapaninaho & Vaaranniemi, 2012) och Prima Matematik 3A (Brorsson, 2014b). Likaså 

studerades de tillhörande lärarhandledningarna (Brorsson, 2015a; Asikainen, 2012; 

Brorsson, 2015b). Det matematiska innehåll som studerades är begränsat till addition. 

Anledningen till denna begränsning är på grund av tidsaspekten.   

 

4.2 Datainsamling  

För att besvara de två första frågeställningarna, som behandlar lärarnas syn på 

kommunikationsförmågan samt de undervisningsmetoder som de använder sig av för att 

utveckla elevernas kommunikationsförmåga utfördes intervjuer. Observationer 

genomfördes som ett komplement till intervjuerna för att besvara den andra 

frågeställningen. Genom läromedelsanalysen önskade vi besvara frågeställningen om 

hur läroböcker uppmuntrar eleverna till kommunikation. Denscombe (2016) beskriver 

att flera metoder kan bidra till en bättre förståelse av det som undersöks. Därför har vi 

valt att använda tre olika metoder, som delvis belyser olika aspekter av 

kommunikationsförmågan.     

 

4.2.1 Intervju 

För att uppmärksamma lärarnas definition av kommunikationsförmågan samt hur lärare 

organiserar undervisningen, med avseende på att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga, gjordes kvalitativa intervjuer. En kvalitativ intervju liknar 

enligt Kihlström (2007a) ett vardagligt samtal fast med ett bestämt fokus. Vidare 

beskriver Denscombe (2016) att kvalitativa intervjuer utgår från ett visst ämne med 
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förberedda, öppna frågor. Intervjuarens flexibilitet poängteras då ordningsföljden av 

intervjufrågorna samt följdfrågor bör anpassas efter intervjuns förlopp. Respondenten 

bör ges utrymme att utveckla svaren för att forskaren ska få insikt i dennes fördjupade 

tankar och åsikter. Även Johansson & Svedner (2010) framhåller att kvalitativa 

intervjuers syfte är att få så uttömmande svar som möjligt. Vi ansåg att kvalitativa 

intervjuer var en förutsättning för att kunna besvara studiens andra frågeställning. 

Genom att använda denna intervjumetod gavs lärarna möjlighet att utveckla och 

motivera sina svar.  

 

Intervjufrågor utformades och skrevs in i en intervjuguide (se Bilaga A). Enligt 

Denscombe (2016) ska en intervju påbörjas med en lättsam fråga som gör att 

informanten känner sig bekväm. Men hänsyn till detta hade intervjun tre öppningsfrågor 

där informanten fick berätta om sig själv. Vidare följde syftesfrågor, vars ändamål var 

att generera i material till databearbetning. Dessa behandlade lärarens syn på 

kommunikationsförmågan, vilka undervisningsmetoder läraren använder samt hur detta 

synliggörs i klassrummet. Intervjun avrundades med två avslutningsfrågor, som bland 

annat gav informanten möjlighet att tillägga information som inte framkommit i 

syftesfrågorna. 

 

4.2.2 Observation 

För att få fram ytterligare information, som besvarar den andra frågeställningen, 

kompletterades intervjuerna med observationer. Denscombe (2016) beskriver att 

observationer registrerar vad människor gör och inte vad de säger att de gör. Kihlström 

(2007b) skriver att observationer kan utföras på olika sätt och vara av olika slag. Denna 

undersökning utgick ifrån en strukturerad observation. Enligt Christoffersen & 

Johannessen (2015) innebär en strukturerad observation att forskaren utgår från ett 

observationsschema. Schemat har bestämda kategorier som avgränsar det som 

observeras. När kvalificerad data synliggörs noteras det med korta anteckningar. Vårt 

observationsschema (se Bilaga B) är uppdelat i kategorierna undervisningsmetod och 

deltagare i kommunikationen. Under kategorin undervisningsmetod benämns några 

olika sätt att utforma undervisningen, som vi trodde skulle synliggöras under 

observationen. Schemat har två kolumner som används beroende på vem eleven 

kommunicerar med under aktiviteten, klasskamrat eller lärare. När 

kommunikationsförmågan synliggjordes noterades det i observationsschemat.   

 
4.2.3 Läromedelsanalys 

Johansson och Svedner (2010) beskriver att en textanalys kan innebära att undersöka 

dokument som på något sätt anknyter till undervisningen. Läroböcker nämns som ett av 

de vanligare dokumenten att analysera inom lärarutbildningen. I läromedelsanalysen låg 

ämnesinnehållet addition till grund för en komparativ undersökning. Enligt Johansson & 

Svedner (2010) innebär en komparativ undersökning att man utöver att beskriva de 

olika texterna även jämför dem för att redogöra för likheter och skillnader. De 

utgångspunkter som analysen utgick ifrån var i hur stor omfattning uppgifterna 

uppmuntrar eleverna att använda kommunikationsförmågan samt hur uppgifterna där 

kommunikationsförmågan används är konstruerade. För att få en djupare förståelse för 

lärobokens utformning studerades även tillhörande lärarhandledning.  
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4.3 Genomförande 

Innan studiens undersökning påbörjades skickades ett missivbrev (se Bilaga C) ut till de 

utvalda lärarna. I samband med detta bestämdes även tid och plats för intervju samt 

efterföljande observation. Intervjuerna utspelades i lärarnas klassrum innan skoldagen 

startade. Innan intervjun påbörjades påminde vi om de forskningsetiska principerna som 

lärarna informerats om i missivbrevet. Lärarna uppmärksammades ytterligare en gång 

på att intervjun skulle spelas in. Ljudinspelningen gjordes på två mobiltelefoner för att 

försäkra att intervjun registrerades. Likaså är det en säkerhetsåtgärd ifall att något skulle 

hända med en av telefonerna. Vid genomförandet av intervjuerna anpassades 

syftesfrågorna efter hur intervjun utspelade sig. Därför skiljer sig ordningsföljden av 

syftesfrågorna åt mellan de olika intervjuerna.  

 

Observationerna skedde under skoldagens första lektioner. Två av lektionerna var 

halvklasslektioner och varade i 60 minuter. Under båda observationerna befann sig nio 

elever och en lärare i klassrummen. Den tredje observationen varade i 75 minuter, där 

elva elever och en lärare deltog. Inledningsvis presenterade vi oss för klassen och 

berättade vad vi gjorde där. Eftersom eleverna i klasserna känner igen oss från de 

verksamhetsförlagda utbildningsperioderna poängterades att vi var där som forskare och 

inte som lärare. Därmed blev eleverna informerade om att vi skulle förhålla oss passiva 

och enbart iaktta och lyssna under lektionerna. Under observationerna placerade vi oss 

på varsin sida, längst bak i klassrummet. Placeringarna valdes för att få överblick och 

registrera så mycket som möjligt av det som skedde i klassrummen. När eleverna 

använde kommunikationsförmågan registrerades det med papper och penna i 

observationsschemat (se Bilaga B). Vid lektionens slut tackade vi lärare och elever för 

att vi fick komma och samla in data.  

 

De läroböcker som analyserades lånades av de lärare som deltog i studien. Även 

tillhörande lärarhandledning lånades för att kunna användas vid analysen. De tre 

läromedelsanalyserna avgränsades till de uppgifter som enbart behandlar addition och 

inte uppgifter där eleverna ges möjlighet att välja räknesätt. Samtliga läroböcker 

granskades grundligt från början till slut. Additionsuppgifterna sorterades i två 

kategorier beroende på om eleverna uppmanas att använda kommunikationsförmågan 

eller inte. De två kategorierna benämndes som proceduruppgifter samt uppgifter där 

kommunikationsförmågan används. Med proceduruppgifter avsågs de uppgifter där 

eleverna löser en algoritm med en given strategi och endast skriver in svaret. För att ta 

reda på i hur stor omfattning kommunikationsförmågan uppmanas räknades hur många 

uppgifter som tillhörde varje kategori. Detta noterades både antalsmässigt samt i 

procentform av det totala antalet uppgifter. Samtidigt som en kategorisering skedde, 

gjordes fördjupade analyser på de uppgifter där kommunikationsförmågan uppmanades. 

Dessa uppgifters utformning beskrevs utifrån vilken uttrycksform som eleverna 

uppmuntras att använda. Eftersom dessa uppgifter var av störst intresse, noterades deras 

sidnummer för att lätt kunna gå tillbaka och hitta uppgifterna. Vidare studerades även 

lärarhandledningarna för respektive lärobok. Där granskades lärobokens utformning 

samt hur lärarhandledningen uppmuntrar lärararen att arbeta med 

kommunikationsförmågan.  

 

4.4 Databearbetning 

För att underlätta bearbetningen av intervjuerna spelades de in med ljud. Det inspelade 

materialet transkriberades efter att intervjuerna genomförts. Enligt Denscombe (2016) är 
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det lättare att genomföra ingående sökningar och jämförelser när man har transkriberat 

materialet. För att sätta oss in i det insamlade materialet läste vi de transkriberade 

intervjuerna flera gånger. Vidare granskades intervjuerna med fokus att hitta svar på 

studiens två första frågeställningar. Lärarnas definitioner och beskrivningar av 

kommunikationsförmågan identifierades samt tolkades samt jämfördes med varandra. 

En sammanställning, i form av en tabell, gjordes av de undervisningsmetoder som de 

intervjuade lärarna beskrivit. I tabellen noterades vilka undervisningsmetoder som varje 

lärare nämnt. På så vis synliggjordes likheter och skillnader i lärarnas svar. 

 

De noteringar som gjorts i observationsschemat sammanställdes och jämfördes. 

Sammanställningen innehöll en kortare beskrivning över hur lektionen genomförts. 

Därefter följde en mer utförlig redogörelse över de specifika situationer då eleverna 

använde sin kommunikationsförmåga. Vilken del av kommunikationsförmågan som 

användes samt i vilket sammanhang det skedde beskrevs.  

 

För att bearbeta empirin från läromedelsanalysen återvände vi till de noteringar som 

gjorts. Samtliga noterade uppgifter där kommunikationsförmågan användes 

kontrollerades igen för att kunna delas in i olika kategorier. Dessa kategorier sattes in i 

en tabell, där varje läroboks frekvens av kategorierna visades. I en annan tabell fördes 

siffrorna om antalet kommunikationsuppgifter, proceduruppgifter samt procentandelen 

kommunikationsuppgifter in. Tabellen översattes till olika slags diagram. Vidare 

diskuterades och jämfördes diagrammen för att komma fram till det redovisningssätt 

som vi anser visar resultatet tydligast.  
 

4.5 Tillförlitlighet 

Reliabilitet beskriver, enligt Johansson och Svedner (2010), noggrannheten i en 

mätning. En undersökning med hög reliabilitet ska kunna genomföras på precis samma 

sätt och resultatet ska då bli detsamma. Även Trost (2010) beskriver att resultatet bör bli 

detsamma då en reliabel undersökning genomförs på samma sätt och i en liknande 

situation. Både Trost (2010) och Johansson och Svedner (2010) menar dock att en 

undersökning i praktiken aldrig kan uppnå fullständig reliabilitet. För att öka 

reliabiliteten i vår studie beskrev vi så utförligt som möjligt hur studien genomfördes. 

  

Reliabiliteten i vår studie kan påverkas av informanterna i intervjun, då deras 

erfarenheter och föreställningar ändras med tiden. Vi menar att svaren på frågorna kan 

förändras om samma informant skulle delta vid andra tillfällen. Då en undersökning ska 

upprepas är skillnader hos de personer som intervjuar också något som påverkar 

reliabiliteten. Eftersom intervjuarens skicklighet och utförande skiljer sig åt påverkas 

reliabiliteten, trots att frågeformuläret finns som en gemensam utgångspunkt (Johansson 

& Svedner, 2010). Eftersom vi använde oss av semistrukturerade intervjuer kan 

samtalet ta olika riktning och därför utformas på olika sätt. Vi anser även att 

reliabiliteten i läromedelsanalysen ökar eftersom böckerna är desamma oavsett tid och 

rum och frågorna fungerar som utgångspunkt för analysen. Vi menar dock att analysen 

är beroende av personens tolkningar, vilket minskar reliabiliteten. En och samma 

uppgift kan tolkas på flera olika sätt och beroende på vem som utför analysen kan 

resultatet skilja sig åt. Denna aspekt speglas även i de andra metoderna då olika forskare 

tolkar materialet på olika sätt. Både det som observerades i klassrummen samt 

transkriberingarna av intervjuerna upplevdes genom våra glasögon. En kvalitativ studie 

påverkas av människors tolkningar vilket betyder att resultaten sällan blir desamma 

(Denscombe, 2016).  
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För att en undersökning ska vara valid ska den undersöka det som är avsett att mätas 

(Trost, 2010). Intervjufrågorna har utformats för att kunna generera i empiri som 

besvarar studiens frågeställningar. Att använda flera metoder är också ett sätt att stärka 

trovärdigheten i resultaten. Johansson och Svedner (2010) beskriver att validitet ska ge 

en sann bild av det som undersöks. Eftersom denna studie är mindre omfattande är det 

svårare att dra några generella slutsatser utifrån resultatet. Dock kan resultatet bidra till 

att studien ger en inblick eller väcker en tanke om hur man kan arbeta vidare inom 

ämnet. För att bevisa att en kvalitativ studie är tillförlitlig, skriver Trost (2010), att den 

insamlade empirin är relevant och pålitlig gentemot studiens frågeställningar. Genom att 

transkribera intervjuerna samt bifoga intervjuguide och observationsschema kan den 

som läser kontrollera om metoderna är relevanta gentemot studiens syfte. Detta skapar 

enligt Trost (2010) en öppenhet för studien och läsaren kan då ställa sig kritisk till 

metoderna.  

 

4.6 Etiska aspekter  

Vid humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, där människor på olika sätt deltar 

behöver man ta hänsyn till vetenskapsrådets fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Innan undersökningarna utfördes skickades missivbrev (se Bilaga C) ut till deltagarna i 

studien. För att förhålla oss till informationskravet, informerades deltagarna i 

missivbrevet om studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när 

som helst. Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna skickade en skriftlig 

bekräftelse att medverka i studien. Den intervjuade blev, innan intervjun började, 

informerad och påmind om de forskningsetiska principerna som vi förhållit oss till.  

 

Observationerna utspelade sig i klassrum, där både lärare och elever vistades. Fokus i 

observationen var att uppmärksamma undervisningsmetoder och inte själva aktörerna. 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) påverkas samtyckeskravet av hur aktiva insatser 

deltagarna gör. Därför hade vi, i samråd med handledare och lärare beslutat att inte 

inhämta samtycke från elevernas vårdnadshavare. För att förhålla oss till 

konfidentialitetskravet har vi vidtagit åtgärder för att åstadkomma anonymitet hos 

deltagarna. I resultatet benämns informanterna som Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3. 

Likaså nämn inte skolans namn och placering. Vidare beaktas nyttjandekravet genom att 

empirin som samlats in under intervjun och observationen enbart används för 

forskningsändamålet.  
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5 Resultat och analys 
I följande kapitel redovisas studiens resultat utifrån de tre frågeställningarna. Den första 

frågeställning besvaras genom att redovisa hur de intervjuade lärarna ser på 

kommunikationsförmågan och vad den innebär för dem. Därefter följer en analys där 

lärarnas definitioner jämförs med läroplanens definition samt kopplas till tidigare 

forskning. Den andra frågeställningen besvaras genom att de undervisningsmetoder som 

lärarna säger att de använder sig av för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga 

presenteras. Under denna frågeställning redovisas det resultat som framkom genom 

intervjuer och observationer. Vidare följer en analys där resultat jämförs med tidigare 

forskning. Studiens tredje frågeställning behandlar hur läroböcker uppmuntrar eleverna 

att använda kommunikationsförmågan. Denna frågeställning besvaras genom att 

redovisa resultat från läromedelsanalyserna. I den efterföljande analysen jämförs 

resultatet med tidigare forskning. 

 

5.1 Hur definierar lärarna kommunikationsförmågan? 
Innebörden av begreppet kommunikationsförmåga varierar mellan lärarna. Lärare 1 

beskriver kommunikationsförmågan som att eleverna ska kunna visa hur de kommer 

fram till ett svar.  

 
“Den innebär väldigt… Alltså jag tycker att den har en stor del. Vi har pratat 

mycket om det i vårt arbetslag att man tidigt gör problemlösningar och att de 

får rita och skriva. Ju tidigare ju bättre tror vi. Att man inte bara sitter och 

räknar tal, t.ex. 1+1 och så, att verkligen prata matte och göra matte. Alltså att 

man får tänka matte. Tidigt. Så att man får in det. Och just att man både kan 

rita och visa. Och inte bara skriver 8 eller vad det nu är. Även de duktiga 

barnen, för de blir ju lite lata och skriver kanske 26, för de har redan räknat ut 

det. Man vill ju se hur de gör…”(Lärare 1)  
 

För Lärare 1 innebär kommunikationsförmågan både muntlig och skriftlig 

kommunikation, med hjälp av olika uttrycksformer. Problemlösning är en uppgiftstyp 

som Lärare 1 framhäver som essentiell i relation till kommunikationsförmågan. 

Problemlösning framhävs flera gånger under intervjun. Även för Lärare 3 innebär 

kommunikationsförmågan att förklara hur man tänkt. Hen beskriver att det handlar både 

om hur läraren förmedlar olika lösningsstrategier samt hur eleverna berättar om 

strategierna de använder. Genom att kommunicera om lösningsstrategier, med lärare 

eller kamrater, menar Lärare 3 att eleverna får sätta ord på sin kunskap.  

Kommunikationsförmågan innebär för Lärare 2 vilka begrepp som används och hur de 

uttrycks verbalt.  

 
“Det är ju så oerhört många begrepp inom matematiken så den är ju 

jätteviktig. Jag brukar gå igenom, för jag har målen uppsatta… och den här 

kommunikationsdelen. Det är väldigt viktig som lärare att man tänker på vad 

det är för begrepp jag ska använda mig utav. Just lägesord, högre eller ännu 

högre, eller lägre. Det finns ju så många begrepp som betyder samma sak men 

man säger olika. Och det är förvirrande för barnen, så kommunikationen är 

oerhört viktig. Så först måste vi ju tänka oss för när vi kommunicerar med 

barnen. I just mattespråket.” (Lärare 2)  
 

Lärare 2 belyser vikten av att läraren använder ett korrekt matematiskt språk. Detta för 

att underlätta elevernas förståelse samt minska risken för missförstånd eller felaktiga 

uppfattningar.  
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5.1.1 Analys 

Lärarnas uppfattningar om vad kommunikationsförmågan innebär varierar. Två av 

lärarna anser att förmågan handlar om lösningsstrategier och att eleverna ska kunna visa 

hur de tänker. Lärare 2 anser att kommunikationsförmågan är att kunna använda de 

korrekta matematiska begreppen samt förstå dess innebörd. Löwing (2004) och 

Samulesson (2005) poängterar vikten av att använda rätt terminologi för att utveckla 

elevernas kommunikationsförmåga. I Kommetarmaterial till kursplanen i matematik 

(2011b) förtydligas kommunikationsförmågans innebörd. En del av förmågan är att 

kunna utbyta information om matematiska tankegångar både muntligt och skriftligt. 

Även att utveckla ett korrekt matematiskt språk ingår i kommunikationsförmågan 

(Skolverket 2011b). I en undersökning gjord av Sterner (2015) framgick det att ett 

flertal lärare upplevde kommunikationsförmågan som svårtolkad. Lärarna hade olika 

syn på vad förmågan innebar och deras beskrivningar av den skilde sig åt. Precis som i 

Sterners studie visar vårt resultat att yrkesverksamma lärares uppfattningar om 

kommunikationsförmågan skiljer sig åt.  

 

5.2 Vilka undervisningsmetoder använder lärarna för att ge eleverna 
möjlighet att utveckla kommunikationsförmågan? 
Denna frågeställning besvaras genom att i kategorier framföra de undervisningsmetoder 

som lärarna använder sig av.  

  
5.2.1 Problemlösning 

En av de undervisningsmetoder som samtliga lärare använder för att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga i matematik är problemlösning. Lärare 1 nämner 

problemlösning som den vanligaste undervisningsformen för att möjliggöra 

utvecklingen av kommunikationsförmågan hos eleverna. Hen beskriver att eleverna ska 

kunna visa hur de kommit fram till svaret, exempelvis genom att rita och skriva. Under 

problemlösningsuppgifterna används ofta EPA-metoden (enskilt, par, alla). Först får 

eleverna lösa en uppgift självständigt. Därefter arbetar eleverna i par, där de diskuterar 

hur de har kommit fram till lösningen. Slutligen lyfts problemet i helklass där lösningar 

och metoder presenteras, ofta av någon elev. 

“Jag har ju väldigt mycket problemlösning i klassen. Vi gör mycket sådant. 

Både egna papper och att vi gör mycket tillsammans. Vi diskuterar och jag 

ritar och har sådana problemlösningar som inte blir ett svar. Det tycker jag är 

viktigt. Att det kan bli många olika svar. För då blir de ju: va? kan det vara 

fler svar? För i början är de ju säkra.” (Lärare 1) 

Lärare 2 nämner problemlösning som en undervisningsmetod där kommunikationen är 

en viktig del. Hen säger att elever arbetar med problemlösningsuppgifter i olika 

konstellationer som enskilt, par och helklass men säger att lektionerna bör avslutas med 

en gemensam diskussion.  

“Jag tycker att det är ganska viktigt att man tar det i lite större grupper eller 

tillsammans, för att man kan lösa det på så många olika sätt. Ett barn kanske 

har ett sätt att lösa det på. Men får de höra kompisens sätt så tänker dem: 

whao, de här var faktiskt lättare. Alltså att de får delge varandra olika sätt att 

lösa det på.” (lärare 2) 
 

Även Lärare 3 arbetar med problemlösningsuppgifter i olika konstellationer. Att arbeta 

tillsammans framhävs av Lärare 3 som en viktig aspekt för elevernas 

kunskapsutveckling.  
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“Mestadels är det ju problemlösning, eller när de ska mäta och väga. När de 

jobbar med enheter liksom, så kan de jobba i par. Det är ju mycket för att man 

ska kunna ta hjälpa av varandra, sen så har ju inte vi så mycket material så att 

vi har en till en. Jag känner att man lär sig bättre av att jobba tillsammans. Det 

är alltid någon som har någon input, som man själv inte har.” (Lärare 3)  
 

Att problemlösningsuppgifter kan lösas på flera sätt skapar möjligheter att diskutera 

lösningsstrategier. Samtliga lärare menar att eleverna utvecklar kommunikationsförmågan 

genom att jämföra och diskutera lösningsstrategier. Lärarna anser att eleverna blir 

medvetna om att olika lösningsstrategier kan leda till samma svar.  

 

5.2.2 Genomgång  

Denna undervisningsmetod benämns i två av intervjuerna. Lärare 2 framhäver 

genomgångar som en av de främsta undervisningsmetoderna för att utveckla 

kommunikationsförmågan. När Lärare 2 använder undervisningsmetoden genomgång, 

framhäver hen betydelsen av att använda rätt terminologi, för att eleverna ska kunna 

tillägna sig dem i sitt matematikspråk.  

 
“Det är ju just de här muntliga genomgångarna. För varje ny sak, nytt kapitel 

eller någonting så är det ju en kommunikationssida, där man pratar fram vad 

som händer på bilderna.” (Lärare 2) 
 

På frågan om hur Lärare 2 utformar en lektion där kommunikationsförmågan är i fokus, 

svarar hen: 

 
“Jag tänker lite när jag ska ha kommunikation så det ju speciellt när det är nya 

saker vi går igenom. Att man pratar sig fram och att man löser det på det 

sättet. Annars så tänker inte jag på kommunikationen när vi fortsätter. När vi 

har gått igenom det här nya och vi ska fortsätta räkna, då tänker ju inte jag på 

kommunikationen på det sättet att det är fokus. Utan fokus i 

kommunikationen är när det är när det är nya saker vi går igenom” (Lärare 2) 

 

Lärare 3 använder genomgångar för att förmedla olika lösningsstrategier. Hen beskriver 

att kommunikationsförmågan synliggörs genom att eleverna kommer fram till tavlan 

och löser uppgifter. Under dessa tillfällen ges eleverna möjlighet att beskriva 

tankeprocesser för hur uppgifter kan lösas. En strategi som Lärare 3 nämner i intervjun 

att ta hjälp av eleverna, under genomgångarna.  

 
“Man kanske tycker att man har förklarat på så många olika sätt och flera 

gånger. Då kan jag också bjuda en elev till att: nej men är det någon som kan 

förklara för Anna hur hon ska tänka?” (Lärare 3)  

Under samtliga observationer inleddes lektionen med genomgång. Under 

genomgångarna förmedlade lärarna tankesätt och lösningsstrategier som eleverna ska 

använda för en viss typ av uppgift. Lärare 1 och Lärare 3 bad några elever komma fram 

till tavlan för att visa och beskriva hur de löser en uppgift.  

 

5.2.3 Beskriva och förklara för andra  

Samtliga lärare säger under intervjuerna att de uppmuntrar eleverna att förklara och 

diskutera med varandra. Lärarna menar att diskussioner leder till att eleverna får 

förståelse för andra sätt att tänka samt skapar tillfällen att tillägna sig andra strategier. 

Under intervjun med Lärare 1 framkommer det att eleverna ges möjlighet att beskriva 

och förklara för varandra i samband med problemlösningsuppgifter. 
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Först får man tänka lite själv och sen så kan man då titta på kompisen. Då kan 

man diskutera med den som sitter jämte kanske. Jaha! Du fick ett annat svar 

eller vi fick samma. Och så tänkte du och så tänkte jag och så ritade du. Sen 

brukar vi ta det i helklass. Och någon får gå fram och tala om såhär tänkte 

jag.” (Lärare 1)  

 

Även Lärare 2 säger att eleverna får beskriva sina lösningsstrategier för andra. Lärare 2 

beskriver att hen ofta frågar eleverna hur de tänkt vid felberäkningar. Hen menar att 

eleven på egen hand kan upptäcka felet och förstå vad i beräkningen det har gått snett.  
 

”…samtidigt också när jag upptäcker att det är nånting dem har gjort fel så 

brukar jag säga: kan du förklara hur du har gått tillväga när du har räknat?” 

(Lärare 2)  

 

Precis som de andra lärarna säger Lärare 3 att hen ber eleverna förklara hur de tänkt när 

de löst en uppgift. Hen ser även eleverna som en tillgång när det handlar om att 

förmedla lösningsstrategier och tankesätt.  
 
 

“Jag ser ju eleverna som en stor resurs till att kunna hjälpa och stötta 

varandra. Man har ju själv sin tanke kring vilka strategier man vill ge 

eleverna. Och man vet ju ungefär: här funkar det med dem här strategierna 

och den här gruppen av elever kanske bara behöver höra det en gång, men de 

här eleverna behöver höra det flera gånger. Då kan de lite starkare eleverna 

hjälpa de svagare eleverna. Med andra ord, förklara så dem förstår och så.” 

(Lärare 3) 

“...att man till exempel frågar en kompis ibland. Hur gjorde du här? Om man 

ser att kompisen har gjort det talet i matte. Ja men hur gjorde du här? Så man 

hjälper varandra.” (Lärare 3)  

 

Under observationerna med Lärare 2 och Lärare 3 hjälpte eleverna varandra vid ett antal 

tillfällen. När eleverna arbetade enskilt hjälpte de varandra genom att förklara hur de 

själva löst samma uppgift. Under samtliga observationer ställde lärarna frågor till 

eleverna där de ombads att förklara hur de tänkte när de löste uppgiften. Dessa frågor 

ställdes under genomgångarna, som hölls i början av samtliga lektioner. Eleverna i 

klasserna fick ta del av både lärarens och kamraters förklaringar. Resterande del av 

lektionerna bestod av enskilt arbete, med arbetsblad från respektive lärobok. Under det 

enskilda arbetet ställde inte lärarna frågor om elevernas tankeprocesser. När eleverna 

behövde hjälp med en uppgift ställde lärarna delfrågor, vilket ledde eleverna fram till 

det rätta svaret.  

 
5.2.4 Analys 

En av de undervisningsmetoder som samtliga lärare använder sig av för att utveckla 

kommunikationsförmågan är att arbeta med problemlösningsuppgifter. Under arbetet 

med problemlösningsuppgifterna säger lärarna att de uppmuntrar eleverna att visa hur 

de kommit fram till svaret samt att diskutera olika lösningsmetoder. I arbetet med 

problemlösningsuppgifter beskriver lärarna att eleverna ofta arbetar tillsammans, vilket 

ger möjlighet till diskussion. Wester (2015) och Taflin (2007) framhäver diskussioner 

som en viktig undervisningsmetod för att utveckla kommunikationsförmågan. Även 

Samuelsson (2005) poängterar betydelsen av matematiska samtal. Dock visar Löwings 

(2004) studie att diskussioner sällan förekommer under de lektioner hon studerade. 
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Samtliga lärare i denna studie nämner att de ställer frågor kring elevernas 

tankeprocesser samt ber dem berätta hur de har tänkt. Detta synliggjordes även i 

observationerna då lärarna vid ett flertal gånger frågade bad eleverna förklara hur de 

kommit fram till svaret på uppgiften. Att eleverna får visa och beskriva sin 

lösningsstrategi samt att ta del av andras tankeprocesser är betydelsefullt för 

utvecklingen av kommunikationsförmågan (Wester, 2015; Samuelsson, 2005; 

Emanuelsson, 2001; Taflin, 2007). Dock innehöll de observerade lektionerna inga 

planerade diskussionsmoment.  

 

Två av de intervjuade lärarna säger att de låter eleverna hjälpa och förklara för varandra. 

Under observationerna hos dessa lärare uppstod flera situationer där detta framträdde. 

Lärare 3 poängterar vid ett flertal tillfällen under intervjun att hen ser eleverna som en 

stor resurs till att bidra med förklaringar och tankesätt. Enligt Engvall (2005) utvecklar 

eleverna varandras kunskaper genom att hjälpa och stötta varandra, vilket bidrar till en 

positiv kamratpåverkan. Lärare 3 säger att eleverna ger varandra ”input som man själv 

inte har”, vilket hen menar är en anledning till att man lär sig bättre av att arbeta med 

andra. Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande genom sociala interaktioner 

(Dysthe & Igland, 2007). Vygotskij menar att kunskap inte kan överföras från en person 

till en annan utan att kunskap tillägnas genom samspel i gemensamma aktiviteter 

(Lindqvist, 1999). 

 

Två lärare nämner i intervjun att genomgångar är en undervisningsmetod som används 

för att ge eleverna möjlighet att utveckla kommunikationsförmågan. Lärare 2 beskrev 

genomgångar som hens mest förekommande undervisningsmetod för att utveckla 

kommunikationsförmågan. Samtliga observerade lektioner inleds med genomgång där 

läraren förmedlar matematiska strategier. Under genomgångarna ställer lärarna frågor 

till eleverna samt bjuder in dem till att förklara beräkningar.  Helklassgenomgångar har 

fortfarande en stark roll i undervisningen (Skolverket, 2003; Granström, 2007). 

Granström (2003) beskriver dagens helklassundervisning som mer avslappnad och 

elevinvolverad än den traditionella helklassundervisningen. Läraren inkluderar eleverna 

genom att låta de bidra med sina tankar och idéer. 

 

Enskilt arbete är en undervisningsmetod som inte framkom i intervjuerna, men som 

förekom i observationerna. Under samtliga lektioner utgjorde det enskilda arbetet den 

största delen av lektionen. Samtliga lärare använde sig av arbetsblad som var kopierade 

från läroboken. Matematikundervisningen präglas till stor del av enskilt arbete i 

läroboken enligt ett flertal undersökningar (Wester, 2015; Löwing, 2004; Silver & 

Smith, 2002; Skolverket, 2003, Skolverket, 2008; Skolverket, 2012;). Genom det 

enskilda arbetet skapas mindre förutsättningar till att utveckla 

kommunikationsförmågan (Engvall, 2013; Löwing, 2004). Vid ett antal tillfällen, under 

observationerna, ledde läraren eleven till svaret. Att leda eleverna till det rätta svaret 

kallas, enlig Löwing (2004) för lotsning. I hennes studie visade det sig att lotsning var 

en vanligt förekommande situation. Klassrumsklimatet präglades av att eleverna skulle 

lösa många uppgifter och få rätt svar snarare än att tillägna sig kunskap och förståelse 

kring lösningsmetoderna. I Skolverkets rapport (2003) framgår att eleverna ofta ska 

beräkna så många tal som möjligt och att färdighetsträning går före förståelse.  
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5.3 Hur uppmuntrar läroböckerna, inom området addition, eleverna att 
använda kommunikationsförmågan?  
Samtliga läroböcker visade sig ha få additionsuppgifter som uppmanar eleverna att 

använda kommunikationsförmågan (se Figur 1). Av det totala antalet additionsuppgifter 

utgör de uppgifter där eleverna får använda kommunikationsförmågan 3,6 % i Prima 

2A, 4,6 % i Mera Favorit Matematik 2A och 2 % i Prima 3A.  

 

 
 

Figur 1: Diagrammet visar antalet proceduruppgifter samt antalet uppgifter där eleverna använder 

kommunikationsförmågan, i de tre läroböckerna 

 

Hur additionsuppgifterna, där eleverna använder kommunikationsförmågan, är 

utformade redovisas i tabellen nedan (Tabell 1). Kategorierna som beskriver 

uppgifternas utformning utgår från att det är skriftlig kommunikation och om så inte är 

fallet anges det i tabellen. I Prima 2A är de flesta uppgifterna konstruerade så att 

eleverna ska visa den lösningsmetod som används för att komma fram till svaret. I en 

del uppgifter får eleverna välja valfri lösningsmetod och i en del är det uttrycksformerna 

bild och text/symboler som ska användas. Den vanligaste uttrycksformen i Mera 

Favorit Matematik 2A är tallinjen. Uppgifterna är konstruerade så att eleverna ska visa 

på en tallinje hur de tänkt när de beräknat uppgiften. I denna lärobok finns också två 

spel, där eleverna uppmanas att kommunicera muntligt. Den lärobok som har minst 

antal additionsuppgifter och minst procentandel kommunikationsuppgifter är Prima 3A. 

De flesta av kommunikationsuppgifterna behandlar elevens lösningsstrategi. 

 
                   Tabell 1: Tabellen visar hur läroböckernas uppgifter där kommunikationsförmågan används är utformade 
 

Uppgiftens utformning 

 
Prima 2A Mera Favorit 

Matematik 2A 

Prima 3A 

Rita hur du har tänkt  6   

Rita och skriv hur du har tänkt 3 6 3 

Beskriv hur du tänkt med valfri 

lösningsmetod 

9  2 

Visa hur du tänkt på tallinje  21  

Spel (muntlig kommunikation)  2  

Rita och/ eller skriv räknehändelse 2 

 

 1 

 

Tanketavla med uttrycksformerna 

bild, ord och ränkehändelse 

   

1 
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Utöver läroböckernas uppgifter studerades respektive läroboks lärarhandledning. 

Beskrivningarna av läroböckernas utformning var desamma i Prima 2A och Prima 3A. 

Varje kapitel i läroboken inleds med en samtalsbild där läraren uppmanas att samtala 

och ställa frågor till eleverna. I lärarhandledningen finns färdiga frågor utformade, som 

läraren kan använda till samtalsbilden. Till varje kapitel finns också en 

laborationsuppgift, där eleverna med enkelt material ska lösa en uppgift. Dessa 

uppgifter möjliggör olika lösningar och ger därför rika diskussionsmöjligheter, enligt 

lärarhandledningen. I lärarhandledningen beskrivs att det är främst vid samtalsbilden 

och laborationsuppgifterna som eleverna ges möjlighet att utveckla 

kommunikationsförmågan. Båda läroböckerna består av fem kapitel, vilket innebär att 

varje lärobok består av fem samtalsbilder och fem laborationsuppgifter.   

 

Favorit Matematik 2A består av fem kapitel, som vardera innehåller 4-7 

lektionsplaneringar. Lektionerna består av samtalsbilder, med tillhörande frågor, 

huvudräkningsuppgifter, problemlösningsuppgifter samt uppgifter i elevernas lärobok. 

Frågorna till samtalsbilden beskrivs i lärarhandledningen som ett sätt att bedöma 

elevernas muntliga kommunikationsförmåga. Till varje bild finns också 

huvudräkningsuppgifter som kan möjliggöra samtal om tankesätt. I varje 

lektionsplanering ingår även problemlösningsuppgifter, där arbetsmetoden EPA 

föreslås. Lärarhandledningen beskriver att eleverna ska kommunicera om svar och 

lösningsmetoder. Läraren uppmanas att ställa frågor om elevernas tankeprocesser. I 

lärarhandledningen finns förslag på ytterligare övningar som kan genomföras under 

lektionerna.    

 
5.3.1 Analys 

I de analyserade läroböckerna var den största delen additionsuppgifter utformade 

som proceduruppgifter. Uppgifter där eleverna använder kommunikationsförmågan 

utgjorde en liten procentandel av det totala antalet additionsuppgifter. I Bergqvists 

(2010) läromedelsanalys utgjorde räkneproceduruppgifter 90 % av innehållet. Den 

förmåga som i minst utsträckning förekom i läroböckerna var 

kommunikationskompetensen.  

 

Lärarhandledningarna ger mer utförliga beskrivningar av lärobokens upplägg och 

utformning. Genom att läsa handledningen ges det mer information om lärobokens olika 

delar och beskrivningar av hur man kan arbeta med dessa. Som lärare ska man enligt 

Johansson (2006) reflektera över läroböckernas innehåll och utformning, för att därefter 

kunna anpassa undervisningen på ett medvetet sätt. Även TIMSS-rapporten (Skolverket, 

2012) bekräftar att läroboken måste användas på ett ändamålsenligt tillvägagångssätt för 

att fylla sin funktion. Genom att vi i läromedlesanalysen även studerade 

lärarhandledningen framkom information om vilka delar i läroböckerna som kan 

inriktas på kommunikationsförmågan. Samtalsbilder, laborativa uppgifter samt 

problemlösningsuppgifter är de moment som är inriktade för att utveckla 

kommunikationsförmågan. Bergqvist (2010) såg i sin läromedelsanalys att 

kommunikationskompetensen framkom tydligt vid problemlösningsuppgifter. Hon 

menar att det finns ett samband mellan problemlösning och kommunikation som inte 

finns mellan proceduruppgifter och kommunikation. 
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6 Diskussion  
Följande kapitel behandlar en metoddiskussion där undersökningsmetoderna diskuteras. 

Ett resonemang förs om metodernas lämplighet och tillförlitlighet samt dess 

förbättringsmöjligheter. Vidare följer en resultatdiskussion där resultatet av de tre 

frågeställningarna diskuteras. Under varje rubrik diskuteras de intressanta aspekter som 

vi identifierat. Likaså förs ett resonemang kring resultatets betydelse och 

generaliserbarhet.  

 

6.1 Metoddiskussion  
De metoder som använts är lämpliga för att kunna besvara frågeställningarna. För att ta 

reda på lärarnas definitioner av kommunikationsförmågan är intervju en lämplig metod. 

Frågan om hur lärarna ser på kommunikationsförmågan ställdes alltid först av 

syftesfrågorna. Detta för att vi inte ska påverkar lärarnas svar på resterande frågor. 

Genom att kombinera intervju och observation kan en bättre bild av hur lärarna 

organiserar undervisningen ges. Med hjälp av de båda metoderna framkommer både vad 

lärarna säger att de gör men även vad de faktiskt gör i praktiken. Vi anser att det hade 

varit nödvändigt att göra fler observationer för att få en mer översiktlig och korrekt bild 

av lärarnas undervisningsmetoder. Antalet lärare anser vi är tillräckligt för att kunna 

besvara frågeställningarna och ge ett resultat som visar hur några lärare gör. Med mer 

tid hade lärarna kunnat följas under en längre period, med fler observationer, 

exempelvis under ett helt matematiskt område. 

 

Vi har beskrivit genomförandet så detaljerat som möjligt för att öka reliabiliteten. 

Genom att bifoga bilagorna kan andra som intresserar sig för ämnet göra en liknande 

studie. Insamlingen av empiri har gjorts så lika som möjligt. Intervjufrågorna är 

desamma, även om ordningsföljden varierat. Observationerna utfördes på samma sätt. 

Läroböckerna har analyserats av samma personer och med samma utgångspunkter. 

Reliabiliteten ökar då vi tillsammans utfört samtliga datainsamlingsmetoder och 

bearbetat empirin.  

 

De förbättringsmöjligheter eller brister som vi anser finns är att vi gärna skulle gjort en 

kontrollintervju och en kontrollobservation för att se om materialet kunde förbättras. 

Bristen på kontroller synliggjordes genom att vi själva anser att intervjuerna blev bättre 

och bättre. De synliggjordes genom att fler följdfrågor ställdes när det behövdes samt att 

vi fångade upp viktiga delar som fördjupande lärarnas svar. Frågorna var väl 

formulerade men ordningen på frågorna kunde varit annorlunda. En fråga vi ställer oss 

är om vi hade fått fram mer uttömmande svar genom att ha huvudfrågan i slutet. 

Observationsschemat kunde gjorts utan färdiga kategorier så att observatören själv skrev 

vilken aktivitet som skedde och anteckningar efter det. Nu var det mycket utrymme i 

schemat som blev tomt och outnyttjat. I läromedelsanalysen hade vi behövt definiera 

vilka uppgifter som hamnar under vilken kategori. Genom att skapa kriterier för vad 

som ingår i en uppgift där kommunikationsförmågan används hade det underlättat vårt 

arbete samt klarlagts för läsaren. Detta hade hjälpt andra om de skulle utföra samma 

analys igen, det vill säga ökat reliabiliteten.  

 

6.2 Resultatdiskussion  
Inledningsvis diskuteras begreppsvaliditeten för studiens mest centrala begrepp, 

kommunikationsförmågan. Diskussionen är sedan uppdelad i rubriker, utifrån studiens 

tre frågeställningar. Under varje rubrik förs en diskussion kring de resultat som 

redovisats i tidigare kapitel.  
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Begrepp kommunikationsförmåga är specifikt inom skolverksamheten och hur det ska 

tolkas framgår i styrdokumenten. Vi har valt att förklara begreppet 

kommunikationsförmåga tidigt i rapporten för att läsarna ska få en förståelse för 

begreppets innebörd. Begreppet har en central roll och det är viktigt att kännedom om 

dess innebörd vid fortsatt läsning. Vi anser att vår tolkning av begreppet 

kommunikationsförmåga inte påverkar resultatet på någon av frågeställningarna 

eftersom vi utgår ifrån den definition som läroplanen redogör för.  

 
6.2.1 Diskussion om lärarnas definitioner av kommunikationsförmågan  

De tre lärarnas definitioner av kommunikationsförmågan skiljer sig åt. Lärarna 

beskriver olika delar av läroplanens definition av kommunikationsförmågan.  

Läroplanen fungerar som ett ramverk för vad som ska läras ut och hur den bör tolkas 

förklaras i de olika kommentarmaterialen. Genom att läraren är insatt i läroplanen och 

kommentarmaterialet anser vi att beskrivningen av kommunikationsförmågan bör likna 

den som Skolverket framför. Vårt resultat visar att lärarna har kunskap om förmågan 

men vi upplever att varje lärare fokuserar på en viss del av förmågan. Denna tolkning 

görs dels utifrån de definitioner som angetts men också utifrån den helhetsbild vi fick av 

intervjuerna. Vi upplever att Lärare 1 förknippar kommunikationsförmågan med 

problemlösningsuppgifter. Hen nämner inte kommunikationsförmågan i något annat 

sammanhang än med problemlösning, där eleverna redovisar lösningsstrategier skriftligt 

och muntligt. För Lärare 2 däremot, tycks kommunikationsförmågan endast handla om 

att uttrycka sig verbalt. Hen fokuserar på sin egen kommunikation med eleverna snarare 

än elevernas sätt att uttrycka sig. Vi tror att lärarnas tolkning och bild av 

kommunikationsförmågan påverkar hur de utformar undervisningen. Frågan vi ställer 

oss är om eleverna ges möjlighet att utveckla samtliga delar av 

kommunikationsförmågan om läraren bara fokuserar på en del av förmågan.  

 

Den frågeställning som anges begränsas till de lärare som deltar i studien. Det resultat 

som redovisats täcker därför det område som avsetts att undersöka. Studiens resultat 

visar inte en sann bild över hur alla lärare definierar kommunikationsförmågan. 

Däremot kan den ge en inblick i hur några lärare tolkar begreppet. Att lärares 

definitioner varierar är något som framkommit i tidigare forskning. Resultatet av 

Sterners (2015) studie visar att de lärarna som deltog tolkar kommunikationsförmågan 

på olika sätt. Att vårt resultat har likheter med Sterners tyder på hög tillförlitlighet.  
 
6.2.2 Diskussion om lärarnas undervisningsmetoder 

Vårt resultat visar att de undervisningsmetoder som lärarna använder för att ge eleverna 

möjlighet att utveckla kommunikationsförmågan främst är problemlösningsuppgifter, 

genomgångar samt att eleverna beskriver sina tankar och lösningsstrategier. Under de 

observerade lektionerna synliggjordes endast genomgångar samt att eleverna fick 

möjlighet att förklara hur de tänkt. Samtliga lektioner inleddes med en genomgång som 

övergick till enskilt arbete, vilket varade under större delen av lektionerna. Eftersom 

samtliga lektioner är organiserade utifrån samma struktur antar vi att denna utformning 

är en ”typisk” matematiklektion. Även Johanssons (2006) studie visar att genomgång 

och enskilt arbete upptar stora delar av matematiklektionerna. Om dessa 

undervisningsmetoder är vanligt förekommande möjliggörs få situationer där eleverna 

använder kommunikationsförmågan. Utifrån ovanstående antar vi att 

matematiklektioner i liten uträckning är planerade för att fokusera på just 

kommunikationsförmågan. Denna hypotes stärks av Lärare 2:s uttalande där hen säger 

att lektionerna inte utformas för att fokusera på kommunikationsförmågan.  
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När eleverna arbetade enskilt under observationerna lotsade läraren eleverna till svaret 

när de behövde hjälp. Eleverna svarade på delfrågor och när de skrivit det korrekta 

svaret var läraren nöjd. Genom att läraren lotsar eleverna får de fram rätt svar men 

utvecklar ingen förståelse för den lösningsstrategi som använts (Löwing, 2004; 

Granström & Einarsson, 1995). Vi tolkar de observerade situationerna som att lotsning 

ofta förekommer i klassrummen. Vi upplevde att när eleverna ber om hjälp förväntar de 

sig att bli ledda till svaret. Det synliggjordes genom att eleverna tittade uppmanande på 

läraren som att denne skulle ge dem svaret, utan större ansträngning för att förstå. 

Klassrumsklimatet upplevde vi handlade om att skriva rätt svar på samtliga uppgifter 

snarare än att förstå den aktuella strategin. Oavsett om eleverna har förståelse för 

strategin ska de göra färdigt samtliga uppgifter i arbetsbladet.  

 

Vi anser att resultatet besvarar den andra frågeställningen om undervisningsmetoder. 

Eftersom frågeställningen använder ordet ”lärarna” syftar vi på de lärare som deltagit i 

studien och inte alla landets lärare. Eftersom detta är en mindre studie visar resultatet 

hur tre lärare utformar sin undervisning. De undervisningsmönster som synliggjorts kan 

gälla för fler lärare, men att anta att resultatet är generaliserbart för samtliga lärare är 

inte möjligt. För att resultatet ska kunna representera samtliga lärare behöver studien ett 

större antal informanter. Enligt Johansson & Svedner (2010) utgörs urvalet vid 

examensarbeten ofta av kontakter från praktiker. Vid dessa tillfällen anser de att man 

ska vara försiktig med att generalisera sitt resultat. Det som stödjer denna studies 

resultat är de likheter med tidigare forskning, som skrivits fram i analysen. 

Problemlösning, diskussion samt att eleverna beskriver lösningsstrategier är 

undervisningsmetoder som lärarna nämner och som framhävs som positiva i tidigare 

forskning.  

 
6.2.3 Diskussion om läroböckernas utformning  

I läromedelsanalysen framgick det att proceduruppgifter är de som dominerar och att 

uppgifter där eleverna uppmanas att använda kommunikationsförmågan sällan 

förekommer. Under observationerna arbetade eleverna enskilt med arbetsblad, 

mestadels från läroböckerna. Med utgångspunkt i de observationer som gjorts kan det 

konstateras att eleverna i mindre utsträckning ges möjlighet att använda 

kommunikationsförmågan när de arbetar i läroboken. Den lärobok som hade lägst 

procentandel uppgifter där kommunikationsförmågan uppmuntrades var Prima 3A 

(Brorsson, 2014b). Förklaringen till detta skulle kunna vara att läroboken är utformad 

för en högre årskurs, vilket gör att andra räknesätt får mer utrymme än addition.  

 

De uppgifter som uppmuntrade eleverna att använda kommunikationsförmågan är 

utformade på olika sätt. Att beskriva sin tankeprocess med hjälp av olika uttrycksformer 

är den delen av förmågan som uppmuntras vid flest uppgifter. Läroböckerna fokuserar 

på olika uttrycksformer, exempelvis används tallinjen i Mera Favorit Matematik. Denna 

uttrycksform synliggörs inte i de två andra läroböckerna. De tankestrategier som 

förmedlas tror vi skiljer sig åt beroende på böckernas författare och utgivare.      

 

Urvalet av läroböcker gjordes genom att välja de böcker som de intervjuade lärarna 

använder. Utifrån våra erfarenheter är de undersökta läroböckerna vanligt 

förekommande läromedel. Om samma analys skulle göras på andra läroböcker antar vi 

att resultatet skulle bli snarlikt när det handlar om andelen proceduruppgifter respektive 

uppgifter där kommunikationsförmågan uppmuntras. Vi ser likheter mellan vårt resultat 

och det Bergqvist (2010) fick fram i sin studie. Däremot kan inte vårt resultat 
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generaliseras för samtliga läroböcker. Resultatet går inte heller att generalisera när det 

gäller uppgifterna som uppmuntrar eleverna att använda kommunikationsförmågan. Det 

tror vi beror på att läroböcker utformas utifrån olika syn på lärande. Vi såg skillnader 

mellan två olika förlag och förutsätter att fler skillnader skulle framkomma om andra 

böcker analyserades. För att få ett mer korrekt svar på den tredje frågeställningen hade 

fler läroböcker kunnat analyseras. Frågeställningen anger inte vilka läroböcker studien 

inriktar sig på medan resultatet visar hur tre läroböckers uppgifter är utformade. Oavsett 

hur frågeställningen tolkas, om det gäller alla eller endast de tre böckernas utformning, 

besvarar resultatet frågeställningen.   

 

6.3 Vidare forskning  
Under arbetets gång har vi upptäckt andra intresseväckande aspekter som vi anser är 

intressanta att undersöka. Resultatet av denna studie visar vilka undervisningsmetoder 

som tre lärare använder. Det hade varit intressant att ta reda på i hur stor utsträckning de 

olika undervisningsmetoderna förekommer. Detta skulle kunna uppnås genom att följa 

lärare under en längre period. Ytterligare en fundering som väckts är vilka 

undervisningsmetoder som gynnar elevernas utveckling av kommunikationsförmågan. 

Att besvara denna fråga tror vi är komplicerat eftersom gynnsamhet är svårt att mäta, 

samtidigt som vi tror att elever lär sig olika. För en elev kan verbala aktiviteter vara 

gynnsamma men för en annan elev kan skriftliga aktiviteter ge större utveckling.  

 

Ytterligare en intressant vidareutveckling är att undersöka hur ett större antal lärare 

definierar kommunikationsförmågan. Skulle resultatet bli annorlunda ifall fler 

informanter deltar i studien? Kanske blir definitionerna mer likvärdiga men det skulle 

också kunna vara så att definitionernas olikheter blir mer framträdande än i denna 

studie. 

 

6.4 Populärvetenskaplig sammanfattning  
Undervisningen i grundskolan styrs bland annat av Läroplan för grundskola, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011). I kursplanen för matematik 

beskrivs att undervisningen ska utformas så att elevernas ges möjlighet att utveckla de 

fem förmågorna. Den förmåga som denna studie fokuserar på är 

kommunikationsförmågan. Den innebär att kunna kommunicera ett matematiskt 

innehåll, både muntligt och skriftligt. Våra erfarenheter av matematikundervisning är att 

enskilt arbete upptar stor del av undervisningen, vilket vi menar ger få tillfällen att 

utveckla kommunikationsförmågan. Med utgångspunkt i detta är syftet att undersöka 

vilka undervisningsmetoder som lågstadielärare använder för att ge eleverna möjlighet 

att utveckla kommunikationsförmågan. Studien syftar också till att ta reda på hur 

lågstadielärare definierar kommunikationsförmågan, vilket vi anser har betydelse för 

valet av undervisningsmetoder. Utifrån våra erfarenheter är vi också intresserade av att 

ta reda på hur läroböcker utformar uppgifter där kommunikationsförmågan används.  

 

För att besvara ovanstående problemområden används metoderna intervju, observation 

och läromedelsanalys. Kvalitativa intervjuer görs med tre yrkesverksamma 

lågstadielärare som ger sin definition av kommunikationsförmågan. De beskriver även 

de undervisningsmetoder som används för att ge eleverna möjlighet att utveckla 

förmågan. En matematiklektion, med respektive lärare, observeras för att få ytterligare 

information. De läroböcker som de verksamma lärarna använder väljs ut för att 

analyseras. I analysen studeras antalet uppgifter där kommunikationsförmågan används 

samt hur dessa uppgifter är utformade.   
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Studiens resultat visar att lärarnas definitioner av kommunikationsförmågan skiljer sig 

åt. De undervisningsmetoder som lärarna använder är främst problemlösningsuppgifter, 

genomgångar samt att de uppmanar eleverna att redogöra för sina lösningsstrategier. 

Vid de observerade lektionerna utfördes undervisningsmetoderna genomgång och 

enskilt arbete. Läromedelsanalysen visar att procentandelen kommunikationsuppgifter 

är under 5 % i samtliga tre läroböcker. De uppgifter där kommunikationsförmågan 

används är främst utformade så att eleverna ska beskriva hur de tänker. Utifrån 

resultaten konstaterar vi att lärarna inte har en gemensam syn på vad 

kommunikationsförmågan innebär. Under observationerna framgick tillfällen där 

eleverna gavs möjlighet att använda och utveckla förmågan, men dessa tillfällen var få 

och gavs inte till samtliga elever i klassen. Undervisningen dominerades av enskilt 

arbete med material från läroböckerna. Enligt vår analys ger läroböckerna eleverna få 

tillfällen att använda kommunikationsförmågan. Om de observerade lektionerna är 

”typiska” för hur undervisningen vanligtvis ser ut, anser vi att 

kommunikationsförmågan inte får så stort utrymme i undervisningen. Vi menar att 

eleverna kontinuerligt ska ges möjlighet att öva på att kommunicera matematik för att 

kunna uppnå kunskapskraven i matematik.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A  
Intervjuguide 

 

Öppningsfrågor 

 Vilken utbildning har du?   

 Hur lång tid sedan din examen, har du arbetat? 

 Vad gör ni just nu i matematiken? 

Syftesfrågor 

 Vad innebär kommunikationsförmågan i matematik för dig?   

 Hur utformar du din undervisning för att eleverna ska ges möjlighet till att 

utveckla kommunikationsförmågan? (Tilläggsfråga: Vilka arbetssätt använder 

du dig av? Har du några exempel? Vem kommunicerar eleven med då?)  

 Vilka uttrycksformer använder eleverna när de kommunicerar matematik? (ord, 

bild, symboler, laborativt material, film, musik etc. Tilläggsfråga: har du några 

exempel?)  

 Hur synliggörs elevernas kommunikationsförmåga anser du? (Har du några 

exempel?)  

 Vilka ord och begrepp använder eleverna när de kommunicerar? (Tilläggsfråga: 

Har du några exempel? Hur gör du för att eleverna ska kommunicera med rätt 

terminologi?)  

Avslutningsfrågor 

 Finns det något du skulle vilja tillägga i intervjun? 

 Får vi kontakta dig igen om det är något som skulle behövas kompletteras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B 
Observationsschema 

 

 Deltagare i kommunikationen 

Undervisningsmetod Elev – elev Lärare – elev 

Genomgång 

 

 

 

 

 

  

Lärobok 

 

 

 

 

 

  

Diskussion 

 

 

 

 

 

  

Laborativt arbete 

 

 

 

 

 

  

Lek/ spel 

 

 

 

 

 

  

Övrigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

III 

Bilaga C 
Missivbrev 

 

Hej! 

 

Våra namn är Evelina Jansson och Malin Lorentzon och vi studerar sista året vid 

Linnéuniversitetets grundlärarutbildning med inriktning mot årskurserna F-3. Vi utför 

just nu vårt första av två självständiga arbeten med inriktning på matematikdidaktik. 

Syftet med vår studie är att undersöka hur undervisningen organiseras för att 

kommunikationsförmågan hos eleverna ska utvecklas. Intresset för denna studie ligger 

främst i de undervisningsmetoder som används.  

 

Vi undrar om du är intresserad av att bidra med dina erfarenheter, tankar och idéer till 

vårt arbete? Detta är tänkt att göras med hjälp av intervju och observation. I intervjun 

vill vi att du berättar om de undervisningsmetoder du använder för att ge eleverna 

möjlighet att utveckla kommunikationsförmågan. På vilket sätt får eleverna ”prata” 

matematik? Denna intervju kommer att ljudinspelas.  

 

Vi är också intresserade av att observera en matematiklektion. Under observationen 

kommer vi vara passiva och endast titta på det som händer i klassrummet. Anmärk att vi 

inte kommer filma eller spela in observationen, endast göra anteckningar.  

Deltagandet är frivilligt och det går att avbryta detta när som helst. Alla frågor, svar och 

de observerade kommer att behandlas med anonymitet och kommer endast att användas 

i forskningssyfte 

 

Har du frågor är du välkommen att maila oss! 

 

Hoppas du är villig att delta i vår studie! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Evelina Jansson ej222qh@student.lnu.se 

Malin Lorentzon ml223fh@student.lnu.se 
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