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Engelsk titel 
“Communication - a mean for learning” 

A content analysis of two teaching materials in grade 1- with a focus on communication 

skills 

 

Abstrakt 
Språket inom matematiken har en central roll då två av de fem matematiska förmågorna 

i lågstadiet syftar till att eleverna ska använda sitt språk. Därför krävs det att eleverna 

redan i de lägre årskurserna får möjligheter att träna på att kommunicera. Under 

verksamhetsförlagda tillfällen har vi uppmärksammat att elever haft svårt att sätta ord 

på sina matematiska lösningar när de arbetat i ett läromedel. Vi har därför valt att göra 

en innehållsanalys som syftar att synliggöra om och hur läromedel kan vara en resurs i 

en matematikundervisning som stödjer elevers kommunikationsförmåga. En 

metodkombination av två läromedel och två analysscheman har använts för att 

undersöka kommunikationsförmågans utformning. Studiens resultat vittnar om att 

kommunikationsförmågan framställs med 15% i båda läromedlen. 

Kommunikationsförmågan framträder ofta i samband med någon annan förmåga, 

företrädesvis metodförmågan. I dessa uppgifter är att kommunicera med matematik den 

mest framträdande aspekten av matematisk kommunikation. Det visar sig genom att 

eleverna ska växla mellan representationsformer. Att kommunicera om matematik får 

därmed en underordnad roll. Sammanfattningsvis kan vi säga att båda läromedlen i 

grunden visar samma potential att utveckla elevers möjlighet att utveckla 

kommunikationsförmågan men beroende på hur lärarhandledningen utnyttjas kan 

potentialen påverkas. Därtill fann vi att samtliga kritiska aspekter (växla mellan 

representationsformer, argumentera för lösning, utforskande uppgifter, diskutera samt 

föra dialog, interaktion med andra och uppgifter i relation till omvärlden), vilka kan 

anses stödja elevers utveckling av kommunikationsförmåga, fanns representerade i olika 

grad. 
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1 Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat att 

matematikundervisningen på lågstadiet har ett starkt fokus på läroböcker. Vi har upplevt 

att undervisningen många gånger går ut på att producera matematik, det vill säga att 

räkna vidare i matematikboken. Detta har enligt vår upplevelse lett till att eleverna ofta 

visar ett större intresse för rätt svar än att samtala om olika lösningsalternativ. När 

eleverna har blivit tillfrågade “hur tänkte du här?” har de reagerat med en viss 

osäkerhet. De har då trott att svaret varit fel, vilket har lett till att eleverna istället för att 

svara hur de tänkt raderat sina svar. Lärarens syfte med frågan var att få veta den 

bakomliggande tankeprocessen som ledde fram till det specifika svaret.  Vi har också 

kunnat erfara att de aktiviteter som planerats och genomförts vid sidan av läroböckerna 

är styrda av det specifika området som boken behandlar. Utifrån våra upplevelser i 

verksamheten har vi därför valt att i detta arbete undersöka hur 

kommunikationsförmågan, det vill säga att kunna samtala om och med matematik, lyfts 

fram i läroböcker. 

 

Att många lärares matematikundervisning styrs av läromedel visas också av 

Skolinspektionen (2009) och Skolverket (2015). Användningen av läroboken, 

alternativt att läraren ger ut matematikuppgifter, är en vanlig undervisningsform. 

Skolinspektionen och Skolverket trycker båda två på att en matematikundervisning som 

är styrd av läroboken kan medföra att viktigt innehåll går förlorat. Då 

matematikundervisningen tenderar till att enbart utgå från läroböcker skriver 

Skolinspektionen (2009) att eleverna inte får möjlighet att träna den kommunikativa 

förmågan i någon större utsträckning. Detta för att läroböckernas innehåll i vissa fall 

fokuserar på antalet lösta exempel snarare än på kommunikation. Läroböckernas fokus 

på procedurer bör därför kompletteras med övningar som även tränar övriga förmågor. 

Därtill pekar Skolinspektionens rapport (2009) ut vissa brister som bör förbättras när det 

gäller matematikundervisningen. Utöver att skaffa sig goda kunskaper om kursplanens 

mål och betygskriteriernas och läroplanens innehåll måste lärarna även ha insikt om hur 

detta ska tillämpas i undervisningen. Med en varierad undervisning kan eleverna ges 

bättre möjligheter att träna sig på sådant som ligger utanför förmågan om procedurer. 

Genom uppföljning och utvärdering kan lärare höja undervisningens kvalité. 

 

Enligt syftet för matematikämnet i Läroplanen för grundskolan, förskolan och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2017a) ska eleverna ges möjlighet att utveckla fem 

förmågor. Dessa förmågor är begreppsförmåga, metodförmåga, resonemangsförmåga, 

kommunikationsförmåga och problemlösningsförmåga. Vi upplever att den intention 

Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2017b) har med 

kommunikationsförmågan skiljer sig från den osäkerhet som elever visar när de ställs 

inför kommunikativa situationer. Vi tycker därför att det är viktigt att lyfta fram olika 

undervisningsmöjligheter som gynnar kommunikationsförmågan. För att uppnå det kan 

undervisningen läggas upp på olika sätt. Detta kan bland annat ske med läroböcker eller 

andra övningar som bygger på muntlig kommunikation då språket är ett viktigt redskap 

för lärande. Utifrån detta har vi blivit intresserade av att genomföra en innehållsanalys 
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av två läromedel för årskurs 1. Dessa är Favorit matematik 1A och 1B, från 

Studentlitteratur AB,  samt Mitt i Prick matematik 1A och 1B, från Majemaförlaget AB.  
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2 Syfte 

Studien syftar till att synliggöra om och hur läromedel kan vara en resurs i en 

matematikundervisning som stödjer elevers kommunikationsförmåga. Inom 

matematiken har kommunikationen dubbla roller. Dels ska eleverna ges möjlighet att 

lära sig matematik genom att kommunicera och dels ska eleverna ges möjlighet att lära 

sig kommunicera matematik. Båda dessa roller innebär både muntlig och skriftlig 

kommunikation.  

 

2.1 Frågeställningar 

Följande frågeställningar kommer ligga till grund för studien: 

● Vilka olika typer av uppgifter som kan anses stödja elevers utveckling av 

kommunikationsförmåga finns i två olika läromedel? 

● Vilken sammanfattande potential kan dessa två läromedel anses ha gällande 

elevers möjlighet att utveckla kommunikationsförmågan? 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 

I det här kapitlet lyfter vi fram det som skrivits om tidigare läroplaner samt forskning 

om matematiska förmågor med fokus på kommunikationsförmågan, 

kommunikationsförmågan i matematikundervisningen och läroboken i undervisningen. 

 

3.1 Tidigare läroplaner och satsningar 

Enligt Myndigheten för skolutveckling (2007) kan den starkt individualiserade 

matematikundervisningen i Sverige, där elever sitter enskilt och löser uppgifter i 

matematikböcker, ha samband med Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet 1994, Lpo94 (Skolverket, 1994). I den läroplanen 

finns det ett starkt stöd för att undervisningen ska vara individualiserad samt att lärarna 

ska se till elevernas behov och förutsättningar. I Lpo94 står det skrivet att läraren ska ge 

eleven, oavsett kön, social eller kulturell bakgrund, ett reellt inflytande på arbetssätt, 

arbetsformer och undervisningens innehåll. Det mål som står skrivet gällande lärarens 

ansvar vad beträffar elevers inflytande gäller även i den nya upplagan av läroplanen, 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2017a). 

I en samtalsguide från Myndigheten för skolutvecklingen (2007) framhävs det att ett 

vanligt sätt att uppfatta individualiseringen är att eleverna enskilt arbetar med till 

exempel läroboken i matematik. Det kan benämnas som hastighetsindividualisering, det 

vill säga att alla gör i princip samma sak men olika fort. Detta synliggörs även i ett 

undersökningsdiagram där både elever och lärare har fått svara på vilket arbetssätt som 

används i klassrummet. Där syns det tydligt att undervisningen präglas av enskilt arbete 

som domineras av att eleverna arbetar enskilt, isolerat, och i sin egen takt med uppgifter 

i läromedlet.  

 

Ser vi till de båda läroplanerna för grundskolan, står det tydligt skrivet att 

undervisningen ska generera en individanpassad utveckling och utformning av 

lärandesätt och uppgifter. Dagens läroplan (Skolverket, 2017a) som ligger till grund för 

undervisningen visar en progression i de mål som eleverna ska arbeta mot under den 

nioåriga grundskolan. I ämnet matematik följs målen och förmågorna åt som eleverna 

ska besitta från årskurs 1 till årskurs 9. 

 

Eftersom skolan ska verka för lärande och progression är det också i de stegrande 

åldrarna som skillnader kommer fram. Enligt Häggblom (2013) ökar skillnaderna  i 

mellanstadiet  mellan de elever som inte förstår matematik och de som ser matematiken 

som en positiv utmaning. Det är den ökade svårighetsgraden i matematikuppgifterna 

som ligger till grund för detta fenomen. Dessa skillnader blir sedan allt tydligare under 

resten av grundskolan. En tänkbar orsak till detta är frånvaron av gemensamma 

diskussioner och tankestöd i undervisningen. Lärandemiljön, vilket bland annat innebär 

undervisning, målmedvetna lärare och förväntningar, har ett betydande inflytande över 

elevernas resultat vilket också syns i internationella studier över de länder som har goda 

resultat i matematik (Häggblom, 2013). Därmed tydliggörs lärarens roll och 

kommunikationens betydelse för elevers matematikinlärning. I takt med att uppgifterna 
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blir svårare ställer det högre kognitiva krav på eleverna för att förstå hur uppgifterna ska 

lösas. Genom att få “utbyta information med andra om matematiska idéer och 

tankegångar” (Skolverket, 2017, s 9) kan man motverka att dessa krav inte blir 

övermäktiga. 

 

Skolverket (2017c) presenterar en kompetensutveckling inom matematikämnet som 

heter Matematiklyftet. Lyftet syftar till att genom ett kollegialt lärande kunna utveckla 

sin undervisning, sätta sitt eget lärande i fokus och pröva aktiviteter i sin egen 

undervisning. Matematiklyftets bakomliggande syfte beskrivs av NCM (2012) i termer 

av vikande resultat i matematik och en alltför läromedelsfokuserad undervisning. 

 

3.2 De matematiska förmågorna med fokus på 

kommunikationsförmågan 

Att matematikundervisning fokuserar på olika förmågor är en internationell trend. I 

Danmark har läroplansprojektet Kompetencer og matematiklæring (KOM-projektet) 

utvecklat ett ramverk med åtta matematiska kompetenser. Syftet är att förbättra 

kvaliteten i matematikundervisningen. Dessa åtta kompetenser är tankegångskompetens, 

problembehandlingskompetens, modelleringskompetens, resonemangskompetens, 

hjälpmedelskompetens, kommunikationskompetens, representationskompetens samt 

symbol- och formaliakompetens (Niss & Højgaard Jensen, 2002). I USA medförde en 

läroplansreform under 1980- och 90-talet ett paradigmskifte gällande 

matematikundervisningen, vilket Kilpatrick (2001) beskriver i rapporten Adding it up. 

Nu började fokus läggas på vad som kallas “mathematical power”, vilket innefattar 

resonemang, problemlösning, sammanföra matematiska idéer och att kommunicera 

matematik till andra. Med utgångspunkt i det danska KOM-projektet och den 

amerikanska Adding it up har den svenska läroplanen påverkats och inspirerats till en 

matematikundervisning med fokus på olika förmågor (Skolverket, 2016). 

 

Matematikundervisningen i svensk grundskola grundar sig på fem förmågor, 

begreppsförmåga, metodförmåga, resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga och 

problemlösningsförmåga. Genom en samverkan mellan förmågorna ska eleven utveckla 

ett matematiskt förhållningssätt. Problemlösningsförmågan innebär att kunna formulera 

och lösa problem, se alternativa lösningar och att undersöka och pröva sig fram. 

Begreppsförmågan innebär att kunna använda och analysera begrepp och sambanden 

däremellan. Det handlar både om att ha kunskap om begreppen men också att kunna 

tillämpa dem. Metodförmågan innebär att kunna lösa uppgifter genom att välja och 

använda relevanta metoder för beräkningar. Med en god metodförmåga kan avancerade 

uppgifter lösas med begränsade tankemässiga insatser. Kommunikationsförmågan 

innebär att kommunicera med och om matematik. Eleverna ska träna sig att anpassa 

samtal och redogörelser till olika mottagare. Resonemangsförmågan innebär att genom 

informella och formella matematiska argument resonera sig fram till en lösning. 

Eleverna tränas att motivera sina val och slutsatser (Skolverket, 2017b).  
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3.2.1 Kommunikationsförmågan 

För att få en tydlighet av kommunikationsförmågans betydelse kommer studien utgå 

från Skolverkets definition. 

 

Ett syfte med undervisningen i matematik är att eleverna ska utveckla 

förmågan att kommunicera med och om matematik. Att kommunicera 

innebär i sammanhanget att utbyta information med andra om matematiska 

idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika 

uttrycksformer./.../ Lika viktigt som att själv kunna kommunicera matematik 

är det att kunna lyssna till och ta del av andras beskrivningar, förklaringar 

och argument. 

 (Skolverket, 2017b, s. 9) 

 

Citatet kan tolkas som att språket är ett redskap för matematikinlärning, både vad gäller 

talat språk och matematiskt språk. Undervisningen ska gå från det konkreta och 

elevnära till att gradvis utvecklas till mer obekanta situationer i vardagen (Skolverket, 

2017b). Detta kan tolkas som att matematikundervisningen i de lägre årskurserna ska ta 

avstamp i ett prövande förhållningssätt medan eleverna i de högre årskurserna möter 

mer formaliserade metoder. I kunskapskraven för godtagbara kunskaper i årskurs tre 

(Skolverket, 2017a) står beskrivet att eleven ska kunna beskriva och samtala om 

tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt samt använda konkret material, 

bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till 

sammanhanget. 

 

3.3 Kommunikationsförmågan i matematikundervisningen 

Ser vi till kommunikationsförmågan i matematikundervisningen finns det vissa likheter 

i hur den beskrivs av Skolverket (2017a), KOM-rapporten (Niss & Højgaard Jensen, 

2002) och i skrivelsen från matematikutbildningsorganisationen National Council of 

Teachers of Mathematics (2000). Matematisk kommunikation i svensk undervisning 

innebär bland annat att kunna växla mellan olika representationsformer (Skolverket, 

2017a). I KOM-rapporten beskrivs representationskompetensen i termer av att kunna 

förstå och använda olika representationer av matematiska objekt och situationer (Niss & 

Højgaard Jensens, 2002). NCTM (2000) å sin sida beskriver matematisk 

kommunikation bland annat i termer av hur skriftlig kommunikation kan vara till hjälp i 

den tidiga undervisningen som en utgångspunkt för reflektion. 

 

Utifrån Skott, Jess och Hansen (2010) syftar kommunikationsförmågan inte till att 

eleverna enbart ska lära sig matematiskt innehåll genom att kommunicera, utan att de 

också ska lära sig att kommunicera matematiskt. Skolverket (2017b) skriver att 

kommunikationsförmågan i matematikundervisningen bygger på två aspekter. Den ena 

är att kunna kommunicera om matematik, vilket innebär att de ska kunna göra sig 

förstådda med hjälp av matematiska begrepp och resonemang. Den andra aspekten är att 

kommunicera med matematik. Det innebär att med hjälp av olika uttrycksformer och 

representationsformer visa matematiska lösningar och resonemang.  
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Matematikutbildningsorganisationen NCTM (2000) menar att samtal där matematiska 

idéer utforskas från flera perspektiv är gynnsamma för eleverna. Eleven skärper sin 

matematiska tankeförmåga samtidigt som förmågan att göra växlingar mellan olika 

representationsformer tränas (a.a). För att eleverna ska får möjlighet att utveckla sin 

matematiska förståelse behöver de möta muntliga redovisningar. Att få redovisa sitt 

svar, även de felaktiga, låter eleverna träna sig på att beskriva vad de lärt sig. Detta 

genererar att eleverna förstår hur de har tagit till sig kunskapen och lärt sig (Taflin, 

2007). Lee och Kim (2016) finner i sin studie att samtalssituationer behövs för att 

eleverna ska kunna utveckla den matematiska kommunikationsförmågan. De menar 

därför att undervisningen behöver ge eleverna både träning i, och erfarenhet av, 

matematisk kommunikation. Eftersom språket har en betydande roll för att belysa de 

kritiska dragen kan Lee och Kims (2016) studie kopplas samman med mediering som 

finns inom det sociokulturella perspektivet. Vygotskijs princip för relationen mellan 

språk och tanke utgör en grund för att se i vilken utsträckning 

kommunikationsförmågan ges verbala möjligheter i läroböckerna. Denna princip 

innebär att kommunikation, då främst det verbala språket, med andra delvis formar vårt 

tänkande (Säljö, 2014). Därmed kan det tolkas som att desto mindre verbal 

kommunikation eleverna får erfara om matematik desto mindre utvecklas deras 

tankeförmåga inom ämnet. 

 

För att återigen koppla till Taflin (2007) påpekar hon att genom träning kan eleverna i 

sin tur ofta beskriva och förklara på ett begripligt sätt så kamrater förstår. NCTM (2000) 

framhäver också dem att genom att lyssna till andras förklaringar ges eleverna möjlighet 

att utveckla sin egen förståelse. Ges eleverna möjlighet att kommunicera om matematik 

utvecklas deras matematiska läskunnighet menar Pugalee (2001). Elever som stöds i sitt 

kommunicerande, skrivande, läsande och lyssnande tenderar att utveckla två fördelar. 

Den ena är att eleverna kommunicerar för att lära sig matematik och den andra är att de 

lär sig kommunicera matematiskt. Med hjälp av diskussioner och grupparbeten får 

eleverna möjlighet att kommunicera, vilket i sin tur leder till att de utvecklar ett 

kommunicerande lärande.  

 

Kommunikationen spelar en viktig roll i elevernas matematiska utveckling, enligt Lee 

och Kim (2015). Genom matematisk modellering, som handlar om hur matematiken 

förhåller sig till verkligheten, utmanas eleverna att skapa sitt eget lärande genom dialog, 

diskussion och att kommentera varandras arbete. Olteanu (2016) identifierar att 

relationen mellan fokuserade och urskiljda aspekter möjliggör för eleverna att 

kommunicera olika aspekter av lärandeobjektet. Skillnader i kommunikationen om det 

matematiska innehållet visar om kommunikationen är framgångsrik eller inte. Genom 

att låta elever kommunicera med läraren och med varandra om matematik kan läraren 

upptäcka om de tagit till sig lärandeinnehållet. Kombinationen av att få uttrycka sig 

matematiskt i både tal och skrift ger eleverna möjlighet att befästa sina kunskaper. 

  



  
 

8 

3.3.1 Representationsformer och multimodalitet 

Duval (2006) benämner representation som något som motsvarar något annat. Palmér 

och Ebbelind (2012, s.143) skriver “att kunna koppla samman och växla mellan olika 

representationsformer gällande ett specifikt innehåll är en av de viktigaste kunskaperna 

inom matematik”. Utifrån Duval samt Palmér och Ebbelind innebär 

representationsformer att ett specifikt innehåll presenteras på olika sätt. Detta är tänkt 

att medföra en utveckling av elevernas kunskaper inom matematik. Selander & Kress 

(2017) skriver att multimodalitet utgår från att föremål, gester, ord och symboler inte 

betyder något i sig självt utan får sitt värde när de sätts i en social kontext. 

 

Enligt ovan är representationer och förmågan att kunna växla mellan representationer en 

viktig del av matematikundervisningen. Exempel på representationsformer är bild, text, 

material och tal, i följande mening exemplifieras hur siffran fyra kan uttryckas med 

olika representationer. Siffran fyra kan till exempel presenteras genom följande 

representationer: o o o o, 4, fyra klossar och att muntligt uttrycka fyra. För att eleverna 

ska kunna uttrycka sig på föregående sätt måste de ha kunskap om det matematiska 

innehållet. De behöver också inse hur de kan bli hjälpta av att använda flera 

representationer samtidigt och hur olika representationer fungerar i olika sammanhang 

(Ebbelind & Palmér, 2016). En god representationskompentens är av vikt för att 

eleverna ska kunna växla mellan olika representationsformer. Detta leder i sin tur till att 

när eleverna använder sig av flera olika representationsformer inom samma situation 

utvecklar de en så kallad multimodalitet (Ebbelind & Palmér, 2016).  

 

3.3.2 Kommunikation som mål och innehåll - kommunikation som medel 

I kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 står det att 

 
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak 

fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra 

matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. Eleven 

kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa 

och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redosvisa resultat. 

   (Skolverket, 2017a, s. 62) 

 

Det som kan urskiljas ur citatet ovan är att kommunikation inom matematik handlar om 

att eleven kan kommunicera med hjälp av matematisk terminologi, symboler, tabeller 

och andra multimodala verktyg. Genom att beskriva och samtala blir kommunikationen 

ett mål för undervisningen. Med hjälp av att använda olika matematiska uttrycksformer 

tar sig kommunikationen ett innehållsligt uttryck. Med stöd i de kritiska aspekterna lär 

sig eleverna matematisk kommunikation. De två aspekterna växla mellan 

representationsformer och argumentera för lösning erbjuder ett extra fokus på att 

kommunicera matematiskt innehåll.  

 

Säljö (2014) menar att språk och kommunikation är centrala i undervisningen som 

bygger på att ställa frågor, läsa, diskutera, argumentera och analysera. Med hjälp av 

dessa byggstenar kan människan, i detta fall eleven, förstå och analysera världen. 

Utifrån den här övergripande förklaringen av vad språk och kommunikation är kan den 

matematiska kommunikationen mejslas fram med den terminologin som gör den 
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kommunikationen speciell. Säljös (2014) tankar om språk och kommunikation är 

applicerbara i all undervisning och är inte färgade av ämnesdidaktiska fackuttryck.  

 

3.3.3 Likheter och skillnader av de matematiska förmågorna ur ett internationellt 

perspektiv 

KOM-projektet, Adding it up och Lgr 11 belyser matematiskt kunnande i termer av 

olika "fokusområden" som tidigare nämnts i avsnittet 3.2 De matematiska förmågorna 

med fokus på kommunikationsförmågan. De likheter som framkommer är de 

fokusområden som berör problemlösning, resonemang och kommunikation. De här tre 

fokusområdena grundar sig i någon form av kommunikation. Problemlösning har en 

kommunikativ potential beroende på uppgifters upplägg och om lärare låter eleverna 

argumentera för sina lösningar. Resonemang kan innehålla ett inre resonemang med sig 

själv och ett yttre resonemang där en tankegång ska beskrivas eller en gemensam 

lösning ska framställas. Kommunikation som fokusområde kan också innehålla ett inre 

och yttre resonemang som sker muntligt eller skriftligt. Svensk matematikundervisning 

har i och med Lgr 11:s inspiration av KOM-projektet och Adding it up fått flera 

komunikativa inslag då tre av fem förmågor har kommunikativ potential. 

 

De skillnader som framgår mellan de "fokusområden" som framgår är både hur de 

benämns, kompetenser, förmågor och styrkor, och dess antal. Dock har Lgr 11:s fem 

förmågor likheter med KOM-projektets åtta kompetenser. Dess 

representationskompetens kan sägas ingå i Lgr 11:s kommunikationsförmåga, symbol- 

och formaliakompetensen kan kopplas samman med både Lgr 11:s kommunikation- och 

metodförmåga. Likheter kan också ses mellan tankegångskompetensen och 

resonemangsförmågan. Den matematiska styrka som i Adding it up beskrivs som att 

sammanföra matematiska idéer har potential att kunna kopplas samman med 

metodförmågan då ett urval av matematiska idéer ger möjligheten att välja en lämplig 

metod att lösa en uppgift. 

 

3.4 Läroboken i undervisningen 

Høines (2008) lyfter fram att yrkesaktiva lärare är medvetna om elevernas individuella 

behov i matematikundervisningen, att de har kommit olika långt och har behov av 

anpassade utmaningar. Samtidigt har lärare insikt om att eleverna behöver ha en 

gemensam ram och att detta påverkar inlärningsmiljön positivt, har en socialiserande 

funktion och dessutom skapar en grund för samtal och samarbete. Lärarna ser inte gärna 

att undervisningen styrs av läroböckerna utan att eleverna lär sig matematik genom att 

använda böckerna. Johansson (2011) hänvisar till den internationella undersökningen 

TIMSS (2007), Trends in Mathematics and Science Study, som undersökt vilka länder 

som huvudsakligen använder läroboken som grund för matematiklektionerna. Sverige 

visar sig vara ett av de länder som till största del undervisar från läroboken. Vidare 

skriver Johansson (2011) att i undervisningen där läroboken i stor utsträckning styr 

undervisningsinnehållet får läroplan, kursplan och lärare en underordnad roll. Den 

matematiska kunskap som utvecklas i klassrummet utgår då från bokens innehåll och 

uppbyggnad. Detta får till följd att de delar som inte finns representerade i läroböckerna 

troligen aldrig blir presenterat för eleverna. Även Skolverket (2015) visar att 

matematikundervisningen i Sverige styrs av läroboken. Rezat och Straesser (2013) 

hävdar att användandet av läroböcker varierar stort mellan lärare, men att det finns en 
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homogenitet när det gäller lärobokens roll i undervisningen och hur den används. Det 

matematiska innehållet i undervisningen hämtas till stor del från läroboken som blir en 

källa till uppgifter och instruktioner. Dock finns en variation när det gäller vilka 

uppgifter som väljs, hur lärare väljer ut dessa uppgifter och hur lärarna uppfattar den 

pedagogiska potentialen i dem.  

 

Ett dilemma som kan uppstå av en läroboksfokuserad undervisning är att vid ett 

läroboksbyte har eleverna kanske inte med sig adekvata kunskaper för att fortsätta 

arbeta i den nya boken (Johansson, 2011). Detta på grund av att läromedelsförfattare 

själva väljer när, hur och om ett matematiskt innehåll ska introduceras i just deras bok. 

Å andra sidan kan man se på läroböcker och extramaterial, såsom extra övningar och 

tester, som särskilt användbara för undervisande pedagoger som inte är specialister 

inom området eller de som saknar relevant utbildning (Rezat & Straesser, 2013). 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

Analysen utgår både från variationsteorin och från det sociokulturella perspektivet med 

fokus på kommunikation som redskap, mediering. Variationsteorin hjälper oss att ge 

 svar på den första frågeställningen och mediering hjälper oss att svara på den andra 

frågeställningen. 

 

4.1 Variationsteori 

Med variationsteori analyseras läroböckernas innehåll utifrån kritiska aspekter för att 

utforska elevernas möjlighet att träna den matematiska kommunikationsförmågan. Mun 

Ling (2014) beskriver att variationsteorin hjälper till att förklara varför olika 

undervisningsmetoder påverkar elevers lärande både positivt och negativt. Teorins 

fokus ligger på vad eleverna behöver lära sig och hur innehållet i undervisningen kan 

utformas för att möjliggöra inlärning. 

  

Själva lärandeobjektet (vilket i vår studie är kommunikation) och hur det behandlas i 

undervisningen är utgångspunkten i variationsteori. De olika sätten att ta sig an ett 

lärandeobjekt ses som viktiga villkor för lärandet och därmed kan teorin användas som 

en utgångspunkt för olika pedagogiska principer (Mun Ling, 2014). Till skillnad från 

lärandemål, som inriktar sig på slutet av lärandeprocessen och med andra ord fokuserar 

på resultatet, riktar lärandeobjektet sökljuset på början av lärandeprocessen. Det är 

dynamiskt och kan förändras under processens gång. Teorin skiljer på kortsiktiga och 

långsiktiga mål hos ett lärandeobjekt. De kortsiktiga målen har att göra med ämnet och 

den kunskap eller kompetens som eleverna ska lära sig. De långsiktiga målen handlar 

om de färdigheter som kan utvecklas tack vare det som eleverna lär sig inom de 

kortsiktiga målen. Kommunikationsförmåga i matematik innebär därmed att de 

långsiktiga målen är kopplade till kunskapskraven för årskurs 3 (Skolverket, 2017a). De 

kortsiktiga målen är å andra sidan relaterade till de enskilda uppgifterna. 

 

Val av lärandeobjekt och att identifiera och skilja ut kritiska aspekter påverkar 

kvaliteten på elevernas lärande och inverkar på möjligheten att lära sig (Mun Ling, 

2014). Kritiska aspekter beskrivs av Mun Ling (2014, s. 80) som en “dimension av 

variation medan kritiska drag är ett värde i denna dimension av variation”. Vi kommer 

bland annat titta på i vilken omfattning läroböckerna ger eleverna möjlighet att 

kommunicera verbalt. En annan kritisk aspekt för att kunna kommunicera matematik är 

ordförståelse. För att förstå det matematiska innehållet behöver eleverna vara familjära 

med begrepp som är centrala för ett visst innehåll. I detta fall kommer det handla om de 

uppgifter där kommunikationsförmågan framställs i läroböcker och om det är självklara 

begrepp som eleverna ska kommunicera med och om.   

 

För att eleverna ska kunna utveckla sin kommunikationsförmåga behöver de kunna 

samtala, argumentera och redogöra sina beräkningar och slutsatser. De behöver också få 

möjlighet att uttrycka sig i både tal och skrift. Eftersom detta är grunden för utveckling 

av kommunikationsförmågan krävs det att de läroböcker som eleverna arbetar med 
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behandlar dessa delar. Därför kommer uppgifterna i läroböckerna att analyseras utefter 

det innehåll som presenteras för eleverna. Eftersom vi utgår från variationsteorin i 

studien blir den central då analysen av uppgifterna görs utifrån de kritiska aspekter som 

vi upplever finns för att uppnå den kommunikativa förmågan. 

 

4.1.1 Faktorer som anses stödja utvecklingen av kommunikationsförmågan 

Utifrån det vi har skrivit under 3.3 Kommunikationsförmågan i 

matematikundervisningen har vi identifierat ett antal kritiska aspekter som kan stödja 

elevers utveckling av kommunikationsförmågan. 

 

“argumentera för lösning” 

Kommunikationsförmågan innebär, enligt Häggblom (2013, s. 222), att “använda 

matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (a.a.). 

 

“diskutera samt föra dialog” och “utforskande uppgifter” 

Progressive educator och public educator är, enligt Engvall (2013), två 

undervisningsideologier som fokuserar på att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga. De framhäver att lärarens roll är  att utmana elevernas sätt att 

tänka och ordna goda undervisningsmiljöer, och en elevroll som i stora drag innebär att 

utforska, diskutera och arbeta i grupp. 

 

“växla mellan representationsformer” 

För att uppnå det som sägs i den ovan nämnda beskrivningen, behöver eleverna ges 

möjlighet att träna på att utbyta information med andra om matematiska idéer och 

tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer. Detta är en del 

av Skolverkets (2017b) beskrivning av syftet med undervisningen i matematik. 

 

“interaktion med andra” 

Enligt Skolverket (2017) är det lika viktigt för eleverna att kunna lyssna till och ta del 

av andras beskrivningar, förklaringar och argument som att de kan kommunicera 

matematik själva. 

 

“uppgifter i relation till omvärlden” 

En ytterligare aspekt enligt Lee och Kim (2015) för att utveckla 

kommunikationsförmågan innebär matematisk modellering, dialog, diskussion och att 

kommentera varandras arbete. Pugalee (2001) hävdar också han att kunna kommunicera 

om matematik hjälper eleverna att kommunicera matematiskt.   

 

4.2 Sociokulturellt perspektiv 

Utgångsläget för det sociokulturella perspektivet vilar på mångfald i 

föreställningsvärldar (Säljö, 2014). Interaktion och kommunikation ses som viktiga 

redskap när det gäller lärande och utveckling. Det är genom samspel med andra som 

människan kan tillgodogöra sig kunskap. Språk och tanke är, enligt Lev Vygotskij, nära 
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besläktade och det är genom språk som människan formas som tänkande varelser (Säljö, 

2014). Därmed får språket en framträdande position inom det sociokulturella 

perspektivet, bland annat när det gäller språket som redskap för att förstå omvärlden, 

vilket kan beskrivas som mediering (Säljö 2014).  

 

4.2.1 Mediering 

Lev Vygotskij använder sig av begreppet mediering i innebörden att människan 

använder redskap eller verktyg för att förstå omvärlden och leva i den. Vidare menar 

Vygotskij att det finns två olika redskap, ett språkligt och ett materiellt. De språkliga 

redskapen är till exempel bokstäver, siffror, räknesystem och begrepp. Det är med hjälp 

av dessa redskap som människan kan tänka och kommunicera (Säljö, 2014). Detta kan 

också kopplas samman med språket som ett medierande redskap vilket enligt Vygotskij 

innebär att språk är ett brett teckensystem “a sign system”. Med det kan människan 

uttrycka sig samt förstå världen och skapa en djupare förståelse.   

 

För att förstå och kunna matematik behöver människan de redskap som symboliserar 

det specifika ämnet. Dessa redskap kan appliceras till då eleverna behöver kommunicera 

om och med matematik med dess omvärld. Genom att ta hjälp av de redskap som finns 

inom det matematiska språket kan ett bredare tänk och en djupare förståelse utvecklas 

hos eleverna. 

  

4.3 Networking 

Bikner-Ahsbahs och Prediger (2010) förklarar networking som hur en mångfald av 

teorier både utmanar, är en resurs och en språngbräda för vidare utveckling. Genom att 

koppla samman olika teorier och teoretiska tillvägagångssätt kan den egna forskningen 

utvecklas på följande tre sätt. För det första genom utvecklandet av empiriska studier 

som möjliggör anslutande teoretiska tillvägagångssätt. För det andra genom att utveckla 

teorier till delar av en teoretisk helhet i syfte att reducera det totala antalet teorier och att 

föra fram deras styrkor och svagheter. Till sist genom att upprätta en diskurs om 

teoriutveckling, teorier och deras kvalitet. Övriga fördelar som nämns är en ökad 

samstämmighet inom forskningsområdet på en global nivå och ett mer tillämpligt 

nätverk av teorier för att förbättra undervisning och lärande i matematikutbildning. 

 

Som ovan nämns kombineras variationsteorin och det sociokulturella perspektivet, med 

fokus på mediering, i denna studie. Variationsteorin, som söker utveckla lärandet och 

har sin grund i fenomenografin medan det sociokulturella perspektivet har sin grund i 

utveckling, lärande och språk (Säljö, 2014). Dessa kan tyckas vara två inkompatibla 

teorier. Dock kan studiens syfte, att synliggöra om och hur läromedel kan vara en resurs 

i en matematikundervisning som stödjer elevers kommunikationsförmåga, anses utgöra 

dess gemensamma nämnare. Variationsteorin belyser kommunikationsförmågan utifrån 

dess kritiska aspekter medan mediering belyser språkets roll för utvecklandet av 

matematisk kommunikationsförmåga i samband med de uppgifter som anses träna 

kommunikationsförmåga. 
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Networking kan genomföras utifrån olika strategier (Bikner-Ahsbahs och Prediger, 

2010). Dessa är jämföra och kontrastera, koordinera och kombinera samt syntetisera 

och integrera. Strategierna jämföra och kontrastera innebär att antingen upptäcka 

likheter och olikheter i förhållande till valda teorier, eller att få fram typiska olikheter. 

Genom att kontrastera teorier kan antingen tydliga likheter upptäckas som visar på en 

koppling mellan teorierna eller upptäcks tydliga skillnader som kan visa på teorins 

individuella styrka. Strategierna koordinera och kombinera handlar om att uppnå en 

förståelse för ett empiriskt fenomen eller någon form av data. Här kommer triangulering 

in som en möjlighet att se på ett fenomen eller data från olika teoretiska perspektiv i 

syfte att öka insikten om det valda studieobjektet. Dessa två networkingstrategier kan 

användas i samband med att olika analysverktyg används för att tolka ett praktiskt 

problem eller för att analysera ett konkret empiriskt fenomen. Strategierna syntetisera 

och integrera innebär att sätta samman ett mindre antal teorier eller teoretiska 

tillvägagångssätt för att på så utveckla en ny teori. Dock sker denna kombination av 

teorier ofta på så sätt att delar av en teori integreras in i en mer dominerande teori. 

Syntetisering beskrivs vidare av Jungwirth (2010, s. 522) som att kombinationen av två 

teorier kan “kopplas samman för en ny begreppsbildning av en viss liten del av 

verkligheten”. Hon exemplifierar strategin som att kombinationen av två teorier 

komplementerar varandra och var och en av dem belyser studieobjektet ur sin egen 

synvinkel som tillsammans skapar en bättre helhet. 

 

Genom att använda variationsteorin i kombination med mediering kan 

kommunikationsförmågans framställning och läromedlens eventuella roll som en resurs 

i undervisningen i syfte att stödja elevers kommunikationsförmåga synliggöras på ett 

bättre sätt. Då mediering riktar sökljuset på språk och tanke kan de muntliga aspekterna 

av matematisk kommunikation bli särskilt framträdande. Med andra ord sammanförs 

dessa två teorier med hjälp av koordinering och kombination. Studiens 

metodkombination kan ses som olika analysverktyg som används för att tolka resultatets 

data.  
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5 Metod 

Följande kapitel behandlar urval, metodologisk forskningsansats med fokus på 

innehållsanalys, kritiska aspekter med fokus på olika analysscheman, tillförlitlighet och 

forskningsetiska principer. 

 

5.1 Urval 

Under det senaste verksamhetsförlagda tillfället kom vi i kontakt med läromedlen 

Favorit matematik (Ristola, Tapaninaho & Tirronen, 2012) och Mitt i Prick matematik 

(Rinne, 2016). Läromedlet Favorit matematik är utgivet av förlaget Studentlitteratur AB 

(2012) och Mitt i Prick matematik är utgivet av förlaget Majemaförlaget AB (2016).  

 

5.1.1 Favorit matematik 1A och 1B 

Läromedlet Favorit matematik bygger på två terminsböcker (1A och 1B). Böckerna är 

indelade i fem kapitel vardera. I A-boken får eleverna bekanta sig med talen 0-12, 

tecknen <, > och =, addition, subtraktion och diagram. I B-boken får eleverna utveckla 

sitt matematiska tänk. Boken innehåller talen 13-20, klockan, problemlösning, addition, 

subtraktion med tiotalsövergång, geometri, mätning, taluppfattning och samband.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 1. Bokomslag   Bild 2. Bokomslag 

(Bild 1 och 2 är med tillstånd lånad av Studentlitteratur AB. Hämtad 2017-11-28. Ristola, Tapaninaho & Tirronen, 

2012. Favorit matematik 1A & 1B) 

 

Tillsammans med de två läroböckerna finns det en interaktiv lärarwebb, 

lärarhandledning och kopieringsunderlag. Efter varje område finns det ett 

självutvärderingstest där eleverna kan testa sina kunskaper. Eleverna får fylla i hur säker 

hon/han kände sig för uppgiften genom att kryssa i en ruta som anger om eleven “kan 

det här bra”, “kan det här ganska bra” eller “behöver öva mera”. Samtliga kapitel 

avslutas med ett avsnitt som kan fungera som en formativ utvärdering. Till varje kapitel 

hör också ett summativt prov. 

 

5.1.2 Mitt i Prick Matematik 1A och 1B 

Läromedlet Mitt i Prick Matematik består av två terminsböcker (1A och 1B). Böckerna 

är indelade i fem respektive sex områden. I den första boken får eleverna bekanta sig 

med taluppfattning med talen 0-12, addition och subtraktion, pengar och 
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programmering. Den andra boken låter eleverna fördjupa sin tidigare kunskaper med 

högre talområden 0-100, addition och subtraktion med tiotalsövergång, geometri och 

mätning och programmering. 

                  
Bild 3. Bokomslag                         Bild 4. Bokomslag  

(Bild 3 och 4  är med tillstånd lånad av Majemaförlaget AB. Hämtad 2017-11-28. Rinne, 2016. Mitt i Prick 

matematik 1A & 1B) 

 

Tillsammans med de två läroböckerna finns det en interaktiv lärarwebb, 

lärarhandledning och kopieringsunderlag i två olika nivåer. Efter varje område finns det 

ett självutvärderingstest där eleverna kan testa sina kunskaper. Eleverna får fylla i hur 

säker hon/han kände sig för uppgiften genom att kryssa för en glad, en mittemellan eller 

en ledsen katt. Läraren kan också testa elevernas kunskaper med hjälp av de terminstest 

som finns tillgängligt i lärarhandledningen. Testen består av en muntlig och en skriftlig 

del. Testerna består av uppgifter som eleverna har arbetat med i läroböckerna. Läraren 

kan här välja att använda testerna som ett avslutningstest eller som ett förtest inför 

arbete med kommande terminsbok. 

 

5.2 Metodologisk forskningsansats - innehållsanalys 

Innehållsanalysen utgår ifrån ett kvalitativt förhållningssätt vilket innebär att beskriva 

ett valt fenomen (Olsson & Sörensen, 2011). Fenomenet i den här studien innebär den 

matematiska kommunikationsförmågan och i vilken utsträckning den synliggörs i 

läroböckerna. Eftersom studien grundar sig i hur kommunikationsförmågan framställs i 

läroböcker har vi därför valt att utgå från ett deduktivt förhållningssätt. Det innebär att 

dra logiska slutsatser med förankring i en teori. Dessa slutsatser bevisas och förklaras 

med hjälp av redan accepterade påståenden från vald teori (Olsson & Sörensen, 2011). 

Genom att kombinera en kvalitativ innehållsanalys med ett kvantitativt förhållningssätt 

blir studiens resultat väl belyst (Olsson & Sörensen 2011). De båda böckerna från 

samma förlag kommer att jämföras vad gäller framställningen av 

kommunikationsuppgifter. 

 

 

5.3 Kritiska aspekter - analysschema 

Variationsteorin som ligger till grund för vår studie används genom att de kritiska 

aspekterna och lärandeobjektet synliggörs och tydliggörs. För att synliggöra de olika 

läroböckernas omfattning av de matematiska förmågorna har vi valt att göra olika 

analysscheman för att på ett tydligt och överskådligt sätt visa hur mycket varje enskild 
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förmåga synliggörs i uppgifterna. Därefter analyseras kommunikationsförmågans 

framställning i förhållande till kritiska aspekter. 

 

5.3.1 Analysschema av de fem matematiska förmågorna 

Det första analysschemat (figur 1) används för att på ett överskådligt sätt se i vilken 

utsträckning varje förmåga tar plats i respektive lärobok. Den första rutan “antalet 

uppgifter” står för det totala antalet uppgifter som finns i varje lärobok. Därefter står 

varje förmåga, där det ska fyllas i hur många uppgifter som finns representerade för den 

givna förmågan. Den sista rutan, övrigt, står för uppgifter som inte passat in i någon av 

beskrivningarna för de fem matematiska förmågorna. 

  

Läroböcker Antal uppgifter Problemlösning Metod Begrepp Kommunikation Resonemang Övrigt 

Favorit matematik 1A        

Mera Favorit matematik 1B        

Mitt i Prick Matematik1A        

Mitt i Prick Matematik 1B        

Figur 1. Analyschema 1. De fem matematiska förmågorna 

 

5.3.2 Analysschema med fokus på kommunikationsförmågans kritiska aspekter i 

läromedlen 

Det andra analysschemat (figur 2) visar hur kommunikationsförmågan framställs utifrån 

de kritiska aspekter som nämns i avsnitt 4.1.1 Faktorer som anses stödja elevernas 

utveckling av kommunikationsförmågan. Läroböckerna från samma förlag sammanfogas 

i varsitt analysschema. Detta för att visa på skillnader och likheter mellan elevers 

möjlighet att utveckla kommunikationsförmågan i de olika läromedlen. 
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Lärobok Antal uppgifter Exempel på uppgifter 

Kommunicera med matematik 
  

Växla mellan representationsformer 
  

Argumentera för lösning 
  

Utforskande uppgifter 
  

Kommunicera om matematik 
  

Diskutera samt föra dialog 
  

Interaktion med andra 
  

Uppgifter i relation till omvärlden 
  

Figur 2. Analysschema 2. Fokus på kommunikationsförmågans kritiska 

aspekter 

 

5.4 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet är den bedömningsgrund som valts för den kvalitativa ansatsen. 

Tillförlitlighet kan, enligt Bryman (2011), förstås i termer av trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att bestyrka något. I den här 

innehållsanalysen kommer tillförlitligheten att synliggöras ihop med överförbarheten. 

Detta i samband med sammansättningen av resultatet i de olika analysscheman. För att 

visa på resultatets tillförlitlighet tydliggörs resultatet med hjälp av procentsatser vilket 

dock enbart visar kommunikationsförmågans förekomst och inte dess innehåll. 

Procentsatsen har vi tagit reda på genom en sammanslagning av antalet möjligheter att 

träna varje förmåga.  Vi har inte utgått från helheten av totala mängden uppgifter i varje 

lärobok eftersom en uppgift kan träna flera förmågor. Med andra ord innebär inte en 

lika procentsats i de båda läromedlen att eleverna nödvändigtvis får samma möjlighet att 

kommunicera matematiskt. Kvaliteten på uppgifterna spelar också en roll. 

Överförbarheten kommer därför till uttryck genom de beskrivningar av hur 

kommunikationsförmågan synliggörs i läromedlen som studeras. 

 

5.5 Forskningsetiska principer 

De forskningsetiska principerna utgår från krav om information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande (Gustafsson, Hemerén & Petterson, 2011). Då vår 

innehållsanalys inte innefattar någon kontakt med informanter så berörs arbetet inte av 

dessa principer. De forskaretiska krav som denna studie istället vilar på är CUDOS-

kraven (Communism, Universalism, Disinterestedness, Organized Scepticism) 

(Gustafsson, Hemerén & Petterson, 2011). Med communism (C) menas att nya 

kunskaper ska omgärdas av en öppenhet där forskningsresultaten inte hemlighålls utan 

istället delges samhället. Därtill ska vetenskapligt arbete bedömas utifrån vetenskapliga 

kriterier, vilket är innebörden av universalism (U). Med andra ord ska exempelvis 

forskarens etniska ursprung eller kön inte efterfrågas i samband med att dess arbete 

eftersöks. Disinterestedness (D) innebär att det enda motivet för forskning ska vara att 

bidra med nya kunskaper och med organized scepticism (OS) menas att ifrågasättande 
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och granskning ska genomsyra forskarens arbete. Därtill ska forskaren vänta till denne 

har en tillräcklig grund att stå på innan vederbörande ger sin bedömning. Studien 

baseras därtill på allmänna vetenskapliga regler som svarar mot mer generella 

levnadsregler (Gustafsson, Hemerén & Petterson, 2011, s. 12): 

  
1 Du ska tala sanning om din forskning  
2 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier  
3 Du ska öppet redovisa metoder och resultat  
4 Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar  
5 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra  
6 Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering 
7 Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller 

miljö  
8 Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning 

 

Vi har därtill erhållit tillstånd från förlagen Majemaförlaget AB och Studentlitteratur 

AB att publicera bilder från Mitt i prick matematik 1A och B samt Favorit matematik 

1A och B.  
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6 Resultat och analys 

I detta kapitel analyseras först kommunikationsförmågans utrymme i de olika 

läromedlen och därefter uppgifter ur de olika läroböckerna. I samband med detta 

besvaras också studiens frågeställningar. 

 

6.1 Analys av kommunikationsförmågans utrymme i de olika 

läromedlen 

I nedanstående analysschema (figur 1) synliggörs hur förmågorna förhåller sig till 

varandra och även i förhållande till antalet uppgifter. Mer än en förmåga kan tränas i 

samma uppgift vilket resulterar i att läromedlets totala antal uppgifter inte 

överensstämmer med förmågornas sammanlagda summa.  

 

Utifrån ett översiktligt perspektiv syns att metodförmågan har getts ett större utrymme i 

båda läromedlen. Begreppsförmågan utmärks också i de olika läromedlen i förhållande 

till de resterande förmågorna. Sett till kommunikationsförmågan, som är fokuset för 

innehållsanalysen, synliggörs den i större utsträckning i förhållande till 

problemlösnings- och metodförmågan. De två sistnämnda förmågorna finns 

representerade fast i en mindre skala.  

 

Läroböcker Antal uppgifter Problemlösning Metod Begrepp Kommunikation Resonemang Övrigt 

Favorit matematik 1A 401 31 312 195 110 17 67 

Mera Favorit matematik 1B 428 73 305 131 101 54 14 

Mitt i Prick Matematik 1A 240 46 203 128 97 57 22 

Mitt i Prick Matematik 1B 262 41 244 188 76 59 4 

 

Figur 1. Analysschema 1. Fördelning mellan förmågorna i de olika terminsböckerna 
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Nedanstående text exemplifierar hur de olika förmågorna tar sig uttryck i de olika 

läromedlen. 

 

Favorit matematik 1A & 1B 

 
Bild 5. (Favorit matematik 1A, s 7. Studentlitteratur AB) 

Bilden ovan visar en uppgift där vi anser att eleverna kan träna både metod- och 

kommunikationsförmåga. Här representeras varje antal av både en siffersymbol och ett 

antal bollar. För att översätta siffersymbolen till en bild behöver eleverna veta hur 

många bollar de ska rita på varje duk. Kommunikationen i uppgiften kommer till 

uttryck genom att de här översätter siffran till en bild, med andra ord växlar mellan 

representationer.  

 
Bild 6. (Favorit matematik 1B, s 9. Studentlitteratur AB)  

Genom uppgiften ovanför kan en elev träna begreppsförmåga. Eleverna behöver känna 

till symbolerna för begreppen “större än” och “mindre än”. Det gäller att eleverna är 

medvetna om vilket håll “gapet” ska peka åt när talet framför är större än det efter och 

vice versa. 

 
Bild 7. (Favorit matematik 1B, s 21. Studentlitteratur AB) 

Den här uppgiften ger eleverna möjlighet att träna problemlösnings-, metod- och 

resonemangsförmåga. I uppgiften behöver eleverna välja en lämplig metod för att först 
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urskilja hos vilket barn de ska börja, för att sedan komma fram till antalet pengar som 

de andra barnen har. För att välja en lämplig metod behöver de också föra ett 

resonemang kring uppgiften och de olika ledtrådarna för att får fram det korrekta svaret. 

Uppgiften är uppbyggd på så sätt att den kan ses som ett problem som eleverna behöver 

lösa, vilket vi kopplar till problemlösningsförmågan. 

 
Bild 8. (Favorit matematik 1A, s 40. Studentlitteratur AB) 

Bilden ovan är ett exempel på en uppgift som hamnar i kategorin övrigt. Övningen 

tränar inte någon av de matematiska förmågorna på ett tydligt sätt som de föregående 

exemplen har visat. 

 

Mitt i Prick Matematik 1A & 1B 

 
Bild 9. (Mitt i Prick Matematik 1A, s 34, Majemaförlaget AB) 

Den här uppgiften ger eleverna möjlighet att träna  metod- och 

kommunikationsförmåga. Här behöver eleverna välja ett lämpligt sätt att räkna hur 

många bollar det är på varje sida samt att de behöver kontrollera att summan i mitten 

stämmer överens med antalet bollar på varje sida. Kommunikationen i den här uppgiften 

kommer till uttryck genom att eleverna får växla mellan representationer genom att 

översätta bild till siffersymbol.   

 

 
Bild 10. (Mitt i Prick Matematik 1B, s 137, Majemaförlaget AB) 

I uppgiften ovan får eleverna möjlighet att träna sin begrepps- och metodförmåga. 

Eleverna behöver känna till begreppen “finns kvar” och “tar” vilket motsvarar termen 

subtraktion. Därefter ska eleverna kunna lösa uppgifterna utifrån en subtraktion. När de 

löser de ovanstående uppgifterna är det viktigt att ta det stora talet först exempelvis 48 - 
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4 =. Om eleverna inte väljer att skriva det största talet först kommer differensen istället 

bli negativ.  

 
Bild 11. (Mitt i Prick Matematik 1B, s 116 - 117, Majemaförlaget AB) 

 

Uppgiften här ovanför som kallas problemlösning ger möjlighet att träna alla de 

matematiska förmågorna. Precis som uppslaget syftar till, tränas elevernas 

problemlösningsförmåga. I uppgift 1 får eleverna reda på pilarnas totala summa. Med 4 

pilar ska de sedan på olika sätt visa summan, 20 poäng. Här kan eleverna få olika 

lösningar. Det leder också in på metod- och resonemangsförmågan, då eleverna behöver 

strategier för att visa summan på sex olika sätt. Begreppsförmågan kommer in på så sätt 

att eleverna behöver känna till begreppet poäng, pilar och olika lösningar. Den lilla 

symbolen uppe i vänstra hörnet visar att eleverna ska arbeta i par eller i grupp med 

denna uppgift. Därmed kommer också kommunikationsförmågan till uttryck. Eleverna 

behöver kunna diskutera olika lösningar med varandra. I den sista övningen ska de även 

förklara sina lösningar för andra kamrater.  

 

 
Bild 12. (Mitt i Prick Matematik 1, s 34, Majemaförlaget AB) 

 

Bilden ovan är ett exempel på en uppgift som vi har placerat i kategorin övrigt. 

Uppgiften ger inte eleverna möjlighet att träna någon av de matematiska förmågorna, 

utan ses mer som färdighetsträning. 

 

6.1.1 En jämförelse mellan metodförmågan och kommunikationsförmågan 

I analysschema 1 framgår det att metodförmågan ges störst numerärt utrymme i båda 

läromedlen. Det är dock inte bara antalet uppgifter kopplade till en förmåga som avgör 

hur mycket utrymme den får, utan också hur själva uppgifterna är utformade. I det här 

avsnittet belyses som ett exempel hur metodförmågan framställs i förhållande till 

kommunikationsförmågan. 
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Favorit Matematik 

            
Bild 13. (Favorit matematik 1B, s 43, Studentlitteratur AB)      Bild 14. (Favorit matematik 1B, s 38, Studentlitteratur 

AB) 

I de här uppgifterna kan metodförmågan ges möjlighet att tränas i uppgiften till vänster 

och kommunikationsförmågan i uppgiften till höger. Metoduppgiften kan ses som en 

rutinuppgift bestående av addition och subtraktion. Kommunikationsuppgiften är ett 

spel som ska genomföras i två omgångar med två deltagare. Med hjälp av att addera 

prickarna på en tärning ska eleverna försöka bli den första att rita bollar i alla 20 

rutorna. Eleverna behöver vara taktiska när de slår tärningen så det totala antalet inte 

överstiger 20, då får de summera de bollar de ritat till noll. Siffrorna på tärningen ska 

översättas från symbol på tärningen, till ett visuellt tal, därifrån till en bild på pappret 

och sist en siffra att skriva. 

 

Dessa två uppgifter skiljer sig åt främst vad gäller tiden det tar att slutföra dem. Med 

hjälp av laborativt material kan additions- och subtraktionsuppgifterna gå fort även för 

en elev i svårigheter. Beroende på hur förtrogen eleverna är med likhetstecknets 

betydelse kan dock de två sista uppgifterna kräva extra tankeförmåga. 

Kommunikationsuppgiften tar tid både på grund av att två elever ska samspela och att 

växlingarna mellan olika representationsformer eventuellt kan behöva få ta sin tid för 

vissa elever. Beroende på hur mycket eleverna väljer att samarbeta och hjälpa varandra 

kan uppgiften få ett ökat mått av att föra och följa matematiska resonemang samt att 

samtala, argumentera och redogöra. Det påverkar dessutom tidsåtgången för uppgiften. 

Att läsa och förstå instruktionerna, eller få dem förklarade för sig, tar också tid. 

 

Det är värt att tänka på vad som krävs för att slutgöra uppgifterna ovan. I 

kommunikationsuppgiftens fall handlar det om tid, samspel mellan två elever, växla 

mellan representationsformer, föra och följa matematiska resonemang samt att samtala, 

argumentera och redogöra. Metoduppgiften å sin sida kan uppfattas relativt rutinartad. 

Elever skulle kunna hinna med att antal metoduppgifter av den typen på samma tid som 

de genomförde endast den högra kommunikationsuppgiften. Med andra ord skulle den 

enda kommunikaitonsuppgiften och samtliga de metoduppgifter som eleverna hinner på 

samma tid kunna sägas träna förmågorna lika mycket. Åtminstone vad gäller tidsåtgång. 
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Mitt i Prick Matematik 

           
Bild 15. (Mitt i Prick Matematik 1B, s 10, Majemaförlaget AB)    Bild 16. (Mitt i Prick Matematik 1A, s 103, 

Majemaförlaget AB) 

Uppgifterna här ovan är exempel på en metoduppgift och en kommunikationsuppgift. 

Bilden till vänster är ett exempel på en metoduppgift. Där får eleverna först utföra olika 

subtraktioner och därefter additioner. Eftersom uppgiften inte innehåller några nya 

moment, utan mer färdighetsträning, kan den benämnas som en rutinuppgift. Bilden till 

höger är ett exempel på en kommunikationsuppgift. Symbolen uppe till vänster anger att 

uppgiften ska lösas i par eller i grupp. Här ska eleverna tillsammans komma fram till två 

exempel på begreppet dubbelt så många. Eftersom uppgiften uppmanar till pararbete 

krävs det att eleverna tillsammans kommer på två lösningar. Därefter ska de visa och 

berätta för en kamrat. Båda eleverna behöver vara delaktiga i arbetet så att de var och en 

kan redovisa sina lösningar.  

 

De båda uppgifterna skiljer sig från varandra både vad gäller utformning och hur 

tidskrävande de är. Metoduppgiften, som innehåller addition och subtraktion, kan lösas 

snabbt för elever i svårigheter med hjälp av laborativa material. Användandet av 

laborativt material förtar dock en del av möjligheterna att träna metodförmågan då 

eleven inte står för uträkningen helt själv. Kommunikationsuppgiften som i sin tur 

innehåller olika delar kräver mer tid då eleverna behöver utföra olika delar. Att först 

komma överens om två olika lösningar som båda eleverna känner sig förtrogna med och 

att sedan visa och berätta för en kamrat. Beroende på elevernas vilja och förmåga att 

interagera med andra samt diskutera och föra matematiska resonemang kan uppgiften ta 

olika lång tid. Ytterligare en aspekt som kan ta tid är att argumentera för sin lösning om 

kamraten inte förstår hur den andre resonerar. Det som kan sammanfattas utifrån 

jämförelsen är att kommunikationsuppgiften tar längre tid att utföra. Den tid som 

behövs avsättas för denna typ av uppgifter kan istället användas till att lösa flera 

metoduppgifter där eleverna kan färdighetsträna. 

 

6.1.2 Sammanställning av kommunikationsförmågan i läromedlen 

Då vi ville få fram kommunikationsförmågans utformning i förhållande till de övriga 

kategorierna valde vi att göra en sammanslagning av de matematiska förmågorna samt 

av kategorin övrigt. Helheten utgörs därmed av summan av delarna och inte av 
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läromedlets totala antal uppgifter. En sammanställning som gjorts av Favorit matematik 

1A och 1B visar att den förmåga som får störst utrymme är metodförmågan, där vi kan 

sammanställa antalet möjligheter med 617 stycken. Därefter följer begreppsförmågan 

med totalt 326 möjligheter. På tredje plats ser vi kommunikationsförmågan med 211 

möjligheter. Problemlösningsförmågan synliggörs med 104 möjligheter. Till sist kan vi 

se att resonemangsförmågan bara övas i 71 möjligheter.  

 

Sammanställningen av Mitt i Prick Matematik 1A och 1B visar att den förmåga som får 

störst utrymme är metodförmågan, där vi kan sammanställa antalet möjligheter  med 

447 stycken. Begreppsförmågan hamnar på andra plats här med 316 möjligheter. På 

tredje plats hamnar även i detta fall kommunikationsförmågan, med 173 möjligheter. 

Därefter synliggörs resonemangsförmågan med 116 möjligheter och till sist 

problemlösningsförmågan med 87 möjligheter.  

 

För att tydligare visa på likheter och skillnader vad gäller framställningen av 

kommunikationsförmågan i de olika läromedlen, kommer här nedanför två 

cirkeldiagram. Varje diagram visar i procent det antalet uppgifter som tränar 

kommunikationsförmågan.  

 

 

 

 

 Slutsatsen som kan dras utifrån avsnitt 6.1 är att antalet uppgifter i sig säger ganska lite 

om i vilken utsträckning elever i praktiken ges möjlighet att träna olika förmågor. I 

nästa avsnitt kommer vi som ett steg i denna riktning därför titta närmare på innehållet i 

de uppgifter som kategoriserats som kommunikationsuppgifter. 

6.2 Kommunikationsuppgifter med utgångspunkt i kritiska aspekter 

I nedanstående kapitel presenteras en analys av läroböckernas uppgifter i förhållande till 

de kritiska aspekterna som vi har kunnat urskilja, se 4.1.1 Faktorer som anses stödja 

utvecklingen av kommunikationsförmågan. Vi kommer att besvara frågeställningen 

“Vilka olika typer av uppgifter som kan anses stödja elevers utveckling av 

kommunikationsförmåga finns i två olika läromedel?” i den här delen. 

 

Vad som genomsyrar analysen av båda läromedlen är att en uppgift kan möjliggöra att 

flera kritiska aspekter tränas. Då samma uppgift kan vara involverad i flera aspekter 

utgörs helheten även här av summan av delarna och inte att förmågans totala antal 

uppgifter. 

 

 

 

Mitt i Prick Matematik 1A & 

1B 

Kommunikationsmöjligheter 15 % 

Resterande möjligheter 85 % 

Favorit Matematik 1A & 1B 

Kommunikationsmöjligheter 15 % 

Resterande möjligheter 85 % 
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Favorit matematik 

Favorit Matematik Antal uppgifter Exempel på uppgifter 

Kommunicera med matematik 
  

Växla mellan representationsformer 211 Bild 17 

Argumentera för lösning 5 Bild 18 

Utforskande uppgifter 14 Bild 19 

Kommunicera om matematik 
  

Diskutera samt föra dialog 3 Bild 20 

Interaktion med andra 8 Bild 21 

Uppgifter i relation till omvärlden 25 Bild 22 

Figur 2:1. Analysschema 2. Fokus på kommunikationsförmågans kritiska 

aspekter 

 

Analysschemat ovan (figur 2:1) visar att kommunikationsförmågan i Favorit matematik 

har ett tydligt fokus på att kommunicera med matematik. Denna sektion erbjuder totalt 

230 möjligheter. Att växla mellan representationer är den vanligast förekommande 

kritiska aspekten. Bland de representationer som förekom var det vanligast att växla 

från bild till siffersymbol. Exempelvis kunde uppgifter visa ett antal bollar, djur eller 

liknande där eleven skulle ange antalet med en siffra. Det kunde även innebära att räkna 

pengar och skriva dess värde i siffror.  

 

Att kommunicera om matematik å sin sida erbjuds i 36 möjligheter. Den vanligast 

förekommande kritiska aspekten är uppgifter i relation till omvärlden. Denna aspekt 

synliggjordes mestadels i uppgifter som på olika sätt handlade om klockan. Exempelvis 

genom att läsa av klockan och med siffror skriva tiden, eller tvärt om. 

 

Mitt i Prick Matematik 

Mitt i Prick Matematik Antal uppgifter Exempel på uppgifter 

Kommunicera med matematik 
  

Växla mellan representationsformer 148 Bild 23 

Argumentera för lösning 39 Bild 24 

Utforskande uppgifter 38 Bild 25 

Kommunicera om matematik 
  

Diskutera samt föra dialog 38 Bild 26 

Interaktion med andra 35 Bild 27 

Uppgifter i relation till omvärlden 17 Bild 28 

Figur 2:2. Analysschema 2. Fokus på kommunikationsförmågans kritiska 

aspekter 
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Analysschemat ovan visar att kommunikationsförmågan i läromedlet Mitt i Prick 

Matematik fokuserar på att kommunicera med matematik. Den här inriktningen kommer 

till uttryck genom 225 möjligheter. Vi kan med hjälp av de kritiska aspekterna urskilja 

att växla mellan representationsformer ges störst utrymme i denna del och i störst 

utsträckning totalt sätt i läromedlet. Aspekten kom till uttryck med att växla från bild till 

siffersymbol. Exempelvis ska eleven översätta antalet bollar till en siffersymbol. Det 

kunde också handla om att räkna pengars värde och översätta till en siffra.  

 

Att kommunicera om matematik kommer till uttryck i 90 möjligheter. Här är det den 

kritiska aspekten diskutera samt föra dialog som ges störst utrymme. Uppgifter som 

stimulerar aspekten kan exempelvis vara där elever ska arbeta i par eller i grupp. Där 

behöver de då diskutera fram olika lösningar och på så sätt föra en dialog om det. 

 
Bild 17. Växla mellan representationsformer,         Bild 23. Växla mellan representationsformer 

Favorit Matematik 1A, (Studentlitteratur AB, s.10)            Mitt i Prick Matematik 1A (Majemaförlaget AB, s.36) 

 

Figurerna ovan visar uppgifter som möjliggör för eleverna att växla mellan 

representationsformer. I bild 17 ska eleverna översätta det antal som visas på bilden till 

motsvarande siffersymbol i talraden. I bild 23 ska eleverna översätta antal till 

siffersymbol genom att färglägga fågelskrämman. 

  

Uppgiften möjliggör att med hjälp av olika uttrycksformer kunna utbyta information 

vilket enligt Skolverket (2017b) är en del av syftet med matematik. Därtill kan 

uppgiften möjliggöra för eleverna att använda matematiska uttrycksformer, i skepnad av 

bild och symbol, för att beskriva tillvägagångssätt, vilket är aspektens långsiktiga mål. 

  

        
Bild 18. Argumentera för lösning        Bild 24. Argumentera för lösning 

Favorit Matematik 1A, (Studentlitteratur AB, s.142)   Mitt i Prick Matematik 1A (Majemaförlaget AB, s.47) 
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I bild 18 uppmanas eleverna att arbeta parvis och kontrollera att antalet djur stämmer 

med antalet i rutan. Därtill finns följdfrågor om hur många djur som finns och hur 

eleven räknar ut det om kompisen håller för handen för bilden i bild 24ska eleverna rita 

eller skriva en räkneberättelse, komplettera den med att skriva additionen och till sist 

visa och berätta för en kamrat. Eleverna ges i uppgifterna möjlighet att argumentera för 

sin lösning. Dessa uppgifter möjliggör för eleverna att nå det långsiktiga målet att kunna 

föra och följa matematiska resonemang om val av metoder.  

 

             
Bild 19. Utforskande uppgifter         Bild 25. Utforskande uppgifter 

Favorit Matematik 1A, (Studentlitteratur AB, s.182)      Mitt i Prick Matematik 1B (Majemaförlaget AB, s.130) 

  

Figurerna ovan exemplifierar två uppgifter som möjliggör för eleverna att utföra 

utforskande uppgifter. I bild 19 ska eleverna göra diagram över saker som finns på sin 

bänk och även rita egna förslag i de tomma cirklarna. Därtill ska de jämföra och samtala 

om diagrammen med sina klasskamrater. I bild 25 ska markera på tallinjen vilket tal 

som åsyftas i de olika rutorna. Uppgifterna möjliggör för eleverna att nå det långsiktiga 

målet att sortera och redovisa resultat genom att utforska, diskutera och arbeta i grupp. 

 

  
Bild 20. Diskutera samt föra dialog                        Bild 26. Diskutera samt föra dialog 

Favorit Matematik 1B, (Studentlitteratur AB, s.195)               Mitt i Prick Matematik 1B (Majemaförlaget AB, s.117) 
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Bilderna ovan är exempel på uppgifter som möjliggör för eleverna att diskutera samt 

föra dialog. Bild 20 är ett tärningsspel mellan två elever. Genom att slå tärningarna och 

dra ett streck i rutan med den siffersymbol som motsvarar tärningarnas summa tar 

eleverna reda på vilken summa som vinner. Eleverna förklarar och lyssnar därefter på 

varandras lösningar. Bild 26 innebär att eleverna ska skriva och rita en räknehändelse 

till en pilkastning för att därefter visa och berätta för en kamrat. 

 

            
Bild 21. Interaktion med andra            Bild 27. Interaktion med andra 

Favorit Matematik 1A, (Studentlitteratur AB, s.58)                Mitt i Prick Matematik 1A (Majemaförlaget AB, s.70) 

 

Figurerna ovan visar på två uppgifter där eleverna får möjlighet att utveckla aspekten att 

interagera med andra. I bild 21 ska eleverna skapa sin egen räkneberättelse och skriva 

additionen som hör samman med den. Bild 27 är också ett spel med en tärning. Här ska 

eleverna subtrahera tärningstalet från sex, för att sedan gå lika många steg som 

differensen. Uppgifterna möjliggör för eleverna att nå det långsiktiga målet att beskriva 

och samtala om tillvägagångssätt. 

        
Bild 22, uppgifter i relation med omvärlden                     Bild 28, uppgifter i relation med omvärlden 

Favorit Matematik 1B, (Studentlitteratur AB, s.22)           Mitt i Prick Matematik 1A (Majemaförlaget AB, s.135) 

 

I ovanstående uppgifter ges eleverna möjlighet att genomföra uppgifter i relation till 

omvärlden. Bild 22 handlar om att skriva hur mycket klockan är, vilket kopplar 

matematiken till vardagen och låter eleverna träna sig att orientera sig tidsmässigt. Bild 

28 handlar om att rösta på sitt favoritdjur och skriva hur många röster varje djur fick. 
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Genom matematisk modellering får eleverna möjlighet att nå det långsiktiga målet att 

utföra olika slag av undersökningar i välkända situationer. 

 

6.3 Läromedel som medierande verktyg 

I nedanstående kapitel kommer följande frågeställning att besvaras “Vilken 

sammanfattande potential kan dessa två läromedel anses ha gällande elevers möjlighet 

att utveckla kommunikationsförmågan?” Som tidigare nämnts i kapitel 4 Teoretisk 

utgångspunkt tar vi mediering till hjälp för att uppnå detta. 

 

För att eleverna ska kunna träna sin kommunikationsförmåga behöver de använda sitt 

språk. Skolverket (2017b) beskriver kommunikationsförmågan som att kunna utbyta 

information muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer. Då språket har en 

viktig roll för att kunna utbyta information kan vi därför använda oss av det 

sociokulturella perspektivet med fokus på mediering. I kapitlet 4.2.1 Mediering lyfts 

Vygotskijs syn på språket som redskap fram. Vygotskij delar in språket i två redskap, 

ett språkligt och ett materiellt, vilka hjälper människan att tänka och kommunicera 

(Säljö, 2014). Språket blir därför en viktig faktor för att kunna utveckla en god 

kommunikationsförmåga i matematik. Eleverna behöver de språkliga redskapen som 

beskrivs av Vygotskij för att kunna utveckla den kommunikationsförmåga som beskrivs 

ovan av Skolverket (2017b). De språkliga redskapen är också av vikt för att kunna 

kommunicera både med och om matematik, då de språkliga redskapen innefattar både 

bokstäver, siffror, räknesystem och begrepp. Utan språkliga redskap har eleverna små 

möjligheter att utveckla matematisk kommunikation. 

 

Språket som medierande verktyg spelar också en viktig roll när det kommer till de 

kritiska aspekterna som nämns i 4.1.1 Faktorer som anses stödja utvecklingen av 

kommunikationsförmågan. Av de sex aspekterna är de fyra som kräver muntlig 

kommunikation för att kunna träna på dem. De fyra aspekter som avses är argumentera 

för lösning, diskutera samt föra dialog, utforskande uppgifter och interaktion med 

andra. Genom språket kan människan, enligt Vygotskij, uttrycka sig, förstå världen och 

skapa en djupare förståelse (Säljö, 2014). Genom att få träna dessa fyra kritiska aspekter 

kan eleverna därmed få möjlighet att uttrycka sig och därigenom skapa en djupare 

förståelse för omvärlden.  

 

Båda läromedlen har möjligheter till att fungera som medierande verktyg för elevers 

kommunikationsförmåga då de båda innehåller uppgifter som fokuserar på 

kommunikation om och med matematik. De språkliga redskap som Vygotskij beskriver, 

bokstäver, siffror, räknesystem och begrepp, står alla att finna i dem båda.  
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7 Diskussion 

I det här kapitlet diskuterar vi studiens resultat utifrån analysschema 1 och 2, kritiskt 

förhållningssätt till vår teori och metod samt fortsatt forskning. 

 

7.1 Metod- och resultatdiskussion 

Vår studie baseras på vår tolkning av förmågornas innebörd och hur uppgifterna i 

läromedlen förhåller sig till dem. Vi utgick från kommentarmaterialets beskrivning av 

de matematiska förmågorna (Skolverket, 2017b). För att vi skulle kunna sätta in 

förmågorna i ett sammanhang var vi tvungna att tolka dem. Vi är därför väl medvetna 

om att vår tolkning kanske inte stämmer överens med andras. 

 

7.1.1 Hinder under arbetets gång 

Tidigt i studieprocessen bytte vi handledare vilket resulterade i vissa ändringar. 

Lyckligtvis påverkades inte vår grundidé med studien och vår röda tråd kvarstod. Efter 

att vi tilldelats en ny handledare kunde studien ta form och utvecklas. 

 

7.1.2 Användning och resultatöversikt av analysschema 1 

Utifrån vår tolkning av hur uppgifterna i läromedlen kan kopplas till de matematiska 

förmågorna påverkas resultatet som synliggörs i analysschema 1 (figur 1). Resultatet i 

analysschema 1 (figur 1) visar att kommunikationsförmågan framhävs med 15 % i båda 

läromedlen. Med andra ord visas endast mängden uppgifter som ger möjlighet att träna 

matematisk kommunikation. Dock säger ett kvantitativt resultat inte någonting om 

elevers faktiska kunskapsinhämtning, då det endast visar mängd och inte innehåll. 

Analysschemat (figur 5) visar vad som finns i läromedlen, men inte om lärarna låter 

eleverna utföra samtliga uppgifter eller om eleverna tar till sig innehållet. Inte heller 

framkommer uppgifternas omfattning i analysschemat vad gäller tid för lösning. Med 

detta menar vi att en kommunikationsuppgift kan ta lika lång tid som fem 

metoduppgifter. 

 

7.1.3 Användning och resultatöversikt av analysschema 2 

Vid framställningen av analysschema 2 (figur 2) gjordes även här en tolkning av vad 

litteraturen framhävde som viktiga aspekter för kommunikationsförmågan. I 

analysschema 2 (figur 2) fick vi syn på de aspekter som var mest och minst 

framträdande i de båda läromedlen. 

 

Att “växla mellan representationsformer” var den aspekt som fick en överlägsen 

representation i de båda läromedlen. Den kan sättas i kontrast till de aspekter som fick 

minst representation. I Favorit matematik var de minst representerade aspekterna 

“argumentera för lösning, diskutera samt föra dialog och interaktion med andra”. I 

Mitt i Prick Matematik var det aspekten “uppgifter i relation till omvärlden” som 

representerades minst. De aspekter som är minst representerade innehåller uppgifter 

som vi upplever skulle kunna ta längre tid att genomföra. Flera övningar som handlar 
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om att växla mellan representationsformer skulle kunna ta lika lång tid som en uppgift 

av de minst representerade aspekterna. 

 

7.1.3.1 Växla mellan representationsformer 

Det långsiktiga mål som kan utläsas i kunskapskraven för årskurs 3 gällande den här 

aspekten handlar om att använda sig av konkret material, bilder, symboler och andra 

matematiska uttrycksformer för att beskriva och samtala om tillvägagångssätt. En del av 

syftet med matematik är, enligt Skolverket (2017b), att utbyta information med andra 

om matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika 

uttrycksformer.  

 

De båda läromedlen framhäver den här aspekten med tresiffrigt antal uppgifter. Givetvis 

är det av positiv bemärkelse att eleverna får växla mellan representationer. Dock syns 

det utifrån de båda analysscheman att den här aspekten får ett större utrymme i 

förhållande till de övriga aspekterna. 

 

7.1.3.2 Argumentera för lösning 

Det långsiktiga mål som kan kopplas till “argumentera för lösning” från 

kunskapskraven i årskurs 3 är att kunna föra och följa matematiska resonemang om val 

av metoder. Då fåtalet uppgifter berör den kritiska aspekten “argumentera för lösning” i 

Favorit matematik innebär det att eleverna får mindre träning att använda matematikens 

uttrycksformer eller uttrycka sig matematiskt genom dialog och diskussion. Häggblom 

(2013, s. 222) beskriver kommunikationsförmågan som  att “använda matematikens 

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

beräkningar och slutsatser”. 

 

För att argumentera för sin lösning behöver eleverna kommunicera kring sin lösning. De 

behöver med andra ord kunna sätta ord på sina handlingar som har lett dem fram till en 

lösning och ett svar. Om eleverna kan behärska matematiska uttrycksformer hjälper det 

dem att kunna kommunicera. Det här är ingenting eleverna lär sig genom att växla 

representationsformer, utan det kräver träning. 

 

7.1.3.3 Utforskande uppgifter 

Med hänvisning till godtagbara kunskaper i matematik i slutet av årskurs 3, är det 

långsiktiga målet för den här kritiska aspekten att kunna sortera och redovisa resultat 

vid olika slag av undersökningar. Engvall (2013) beskriver elevernas roll i termer av att 

utforska, diskutera och arbeta i grupp. 

 

För att eleverna ska kunna kommunicera om och med matematik behöver de utforska 

ämnet. Dels genom att själva upptäcka olika sätt att lösa uppgifter, eller med hjälp av 

olika uppgifter upptäcka likheter och skillnader inom matematiken. Med hjälp av 

matematiska redskap såsom diagram, tabeller eller liknande kunna undersöka och 

utforska olika förhållande gör att eleverna kan bilda sig en djupare förståelse för sin 

omvärld. 
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7.1.3.4 Diskutera samt föra dialog 

Från godtagbara kunskaper i matematik i slutet av årskurs 3 kan det långsiktiga målet 

att beskriva och samtala om valda tillvägagångssätt kopplas till denna aspekt. Med 

andra ord ska eleverna på ett i huvudsak fungerande sätt beskriva och samtala om 

tillvägagångssätt blir bristfälliga. Engvall (2013) menar att undervisningen bör präglas 

av olika undervisningsideologier som fokuserar på att utveckla elevernas roll att 

utforska, diskutera och arbeta i grupp. Eftersom eleverna inte får lika stort utrymme att 

diskutera och föra dialog med andra blir därför denna elevroll svår att utveckla 

 

Det här är en kritisk aspekt som bör genomsyra hela undervisningen om eleverna ska få 

en möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga. Genom diskussion och dialog 

kan eleverna både föra och följa matematiska argument och på så sätt skapa förståelse 

för ämnet. Den här aspekten möjliggör också för läraren att inse hur eleverna förstår och 

resonerar om matematik. Därmed kan läraren välja hur framtida lektioner ska utformas 

för att på bästa sätt låta eleverna träna på det som de behöver. 

 

7.1.3.5 Interaktion med andra 

Skolverket (2017) menar att det är lika viktigt för eleverna att lyssna till och ta del av 

andras förklaringar som att kommunicera matematik på egen hand. Genom interaktion 

och kommunikation menar Säljö (2014) att människan kan tillgodogöra sig kunskap. I 

godtagbara kunskaper för årskurs 3 kan det långsiktiga målet för den här aspekten 

kopplas till att eleven ska kunna beskriva och samtala om tillvägagångssätt. Detta 

kräver att de interagerar med andra. Vygotskij (Säljö, 2014) använder sig av mediering 

som syftar till de språkliga redskapen. Med hjälp av ett medierande redskap kan 

människan förstå världen och skapa sig en djupare förståelse. 

 

Eftersom matematikuppgifter kan lösas på olika sätt är det viktigt att eleverna kommer i 

kontakt med andra elevers erfarenheter. Genom socialt samspel lär de sig av varandra, 

vilket knyter an till det sociokulturella perspektivet. Interaktion möjliggör också för att 

andra kritiska aspekter ska kunna komma till stånd, såsom att växla mellan 

representationsformer, argumentera för lösning samt diskutera och föra dialog. 

 

7.1.3.6 Uppgifter i relation till omvärlden 

Aspekten kan kopplas samman med olika slag av undersökningar i välkända situationer 

vilket ses som ett långsiktigt mål. Matematisk modellering, dialog och diskussion 

beskrivs av Lee och Kim (2015) som aspekter som utvecklar kommunikationsförmågan. 

  

Om undervisningen relateras till omvärlden, exempelvis genom matematisk 

modellering, får eleverna möjlighet att förstå varför matematik är viktigt. Det kan i sin 

tur öka deras motivation för ämnet. Eleverna får också möjlighet att kommunicera om 

matematik i vardagliga sammanhang. Sammanfattningsvis innebär en omvärldsrelaterad 

undervisning att eleverna får insikt om hur deras vardagsliv kan kopplas ihop med 

matematik. 
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7.2 Tillförlitligheten av resultatet 

De två analysschemana visar dels kommunikationsförmågans förekomst i förhållande 

till övriga förmågor och dels vilka aspekter av kommunikationsförmågan som 

uppgifterna tränar. Som vi i tidigare kapitel nämnt är vi väl medvetna om att resultatet 

utifrån de två analysschemana skulle kunna blivit annorlunda om någon annan hade 

genomfört studien. Trots att tolkningen skulle kunna se annorlunda ut beroende på vem 

som genomför studien anser vi att den här studien är tillförlitlig utifrån våra tolkningar. 

Eftersom vi gemensamt tolkade de fem matematiska förmågorna och tillsammans 

genomförde analysen av de två läromedlen följde vi på så sätt den röda tråden som 

genomsyrar vår studie. 

 

7.3 Kritiskt förhållningssätt 

I nedanstående del kommer vi att kritiskt diskutera förhållningssätt till 

lärarhandledningen, att kommunicera om, med och i matematik samt kombinationen av 

teorier. 

 

7.3.1 Förhållningssätt till lärarhandledningen 

Analysen i den här studien har enbart utgått från att studera kommunikationsförmågan i 

läroböckerna. Med andra ord har inte lärarhandledningarna ingått i analysen. Vårt fokus 

på uppgifternas utformning i relation till de olika matematiska förmågorna har visat att 

det inte ger en rättvis bild över varje förmågas utrymme i undervisningen. Vi har 

upptäckt att genom arbete med lärarhandledningen vid sidan om läroböckerna skulle 

elevernas förmågor kunna utvecklas än mer. Genom att inkludera lärarhandledningen 

och dess interaktiva delar i undervisningen möjliggörs ett utökat fokus på 

kommunikationsförmågan. Därmed kan en sådan inkludering innebära en ökad kvalité 

av elevers möjligheter att träna kommunikationsförmågan. 

 

7.3.2 Kommunicera om, med och i matematik 

Syftet med matematikundervisningen är, enligt Skolverket (2017b), att eleverna ska 

utveckla förmågan att kommunicera med och om matematik. Att kommunicera med 

matematik innebär att med hjälp av olika uttrycksformer och representationsformer visa 

på matematiska lösningar och resonemang, medan att kommunicera om matematik 

innebär att kunna göra sig förstådd med hjälp av matematiska begrepp. Utöver att 

kommunicera med och om matematik så har vi upptäckt ett tredje sätt att kommunicera, 

vilket är att kommunicera i matematik. Skott, Jess och Hansen (2010) beskriver detta 

som att eleverna inte enbart ska lära sig matematiskt innehåll genom att kommunicera, 

utan att de också ska lära sig att kommunicera matematiskt. Det innebär med andra ord 

att kunna kommunicera inom matematikens egen värld med hjälp av de redskap 

eleverna får när de kommunicerar om och med matematik. 

 

Som syns i analysschema 2 (figur 2) är beståndsdelarna av kommunikationsförmågan 

att kommunicera med och om matematik. Dess helhet blir då att kommunicera i 

matematik när alla delarna är uppfyllda. Det krävs ett samspel mellan de sex kritiska 
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aspekterna som vi har kunnat urskilja med hjälp av litteraturen för att på så sätt kunna 

kommunicera i matematik. 

 

7.3.3 Kombination av olika teorier 

Då innehållsanalysen utgår från att upptäcka kommunikationsförmågans centrala delar 

valde vi att utifrån variationsteorin hitta de kritiska aspekterna. Dessa aspekter hjälpte 

oss att upptäcka hur kommunikationsförmågans delar framträdde i de båda läromedlen.  

Då kommunikationsförmågan bygger på att kunna kommunicera om och med 

matematik valde vi därför att utgå från det sociokulturella perspektivet och dess del om 

mediering. Som Säljö (2014) beskriver är språket ett medierande redskap vilket kan ses 

som ett brett teckensystem, “a sign system”. Med hjälp av detta teckensystem kan 

människan uttrycka sig, förstå världen och skapa en djupare förståelse. Språket blir ett 

redskap för lärande vilket märks i analysschema 2 (figur 6). För att kunna genomföra 

fem av de sex kritiska aspekterna krävs att man är minst två som samspelar med 

varandra. 

 

Vi var medvetna om att de båda teorierna skiljer sig åt men vi ansåg ändå att de var 

centrala för vår studie. För att lyckas kombinera två så olika teorier undersökte vi därför 

om det fanns några lämpliga networkingstrategier. Bikner-Ahsbahs och Prediger (2010) 

menar i sin beskrivning av strategin kombinera att även två motstridiga teorier kan 

användas i syfte att skapa en mångfasetterad inblick om ett valt fenomen. Att 

koordinera å andra sidan innebär att element från olika teorier används för att skapa ett 

begreppsligt ramverk (a.a.). Med utgångspunkt i kombinationen av variationsteori och 

mediering kunde vi därmed ta oss an syftet med vår studie. De element från teorierna 

som omgärdade studien var främst mediering och kritiska aspekter. 

 

7.4 Slutsats 

Utifrån analysschema 1 (figur 1) fick vi svar på vår första frågeställning angående 

“Vilken sammanfattande potential kan dessa två läromedel anses ha gällande elevers 

möjlighet att utveckla kommunikationsförmågan?”. Det vi kunde urskilja med hjälp av 

figur 5 var att kommunikationsförmågan framställdes med 15 % i de två läromedlen. 

Resultatet speglade enbart läroböckernas innehåll. I utgångspunkten har de två 

läromedlen därmed lika stor potential att utveckla elevers möjlighet att utveckla 

kommunikationsförmågan. Beroende på hur läraren väljer att arbeta med 

lärarhandledningen i undervisningen kan potentialen utökas. På vilket sätt kan dock inte 

påvisas av den här studien. 

 

Analysschema 2 (figur 2) gav oss svar på studiens andra frågeställning “Vilka olika 

typer av uppgifter som kan anses stödja elevers utveckling av kommunikationsförmåga 

finns i två olika läromedel?”. Där i kunde vi får syn på kommunikationsförmågans 

beståndsdelar och i vilken utsträckning dessa representerades. Det vi kunde fastställa 

här var att växla mellan representationsformer hade en överordnad roll medan de mer 

verbala aspekterna fick en mer underordnad roll i läromedlen.  
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7.5 Fortsatt forskning 

För att öka medvetenheten hos yrkesverksamma lärare gällande deras användning av 

läromedel skulle vi vilja applicera vårt resultat i en empirisk studie. Med detta syftar vi 

till att utgå från vårt resultat av analysschema 2 (figur 2) för att därigenom undersöka 

hur lärarna i verksamheten undervisar i eleverna utifrån kommunikationsförmågan. 

Genom att göra en observationsstudie får vi syn på vilka eller vilken av de kritiska 

aspekterna som eleverna kommer i kontakt med under en matematiklektion. Då vårt 

resultat i den här studien visar en skev fördelning mellan de olika kritiska aspekterna 

kan en observationsstudie synliggöra hur lärarna kompletterar undervisningsinnehållet. 

Kan lärarens undervisningsmoment då möjliggöra att de kritiska aspekterna tränas lika 

mycket.  

 

Ett annat forskningsområde skulle kunna vara att fördjupa sig inom varje matematisk 

förmåga på samma sätt som vi gjort med kommunikationsförmågan. Då verksamma 

lärare behöver skapa sig en medvetenhet om varje läromedel vore det av positiv 

bemärkelse att undersöka i vilken utsträckning Favorit matematik och Mitt i Prick 

Matematik framhäver de olika förmågorna i sina uppgifter. 
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