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Abstract: 
Matematikläromedel och matematiklärare spelar en stor roll i dagens matematikundervisning. 
Syftet med den här empiriska studien är att belysa hur två aktörer i matematikklassrummet, 
matematikläromedel och matematiklärare, främjar eleverna till att muntligt kommunicera 
matematik. För att uppnå syftet har det genomförts en kvantitativ läromedelsanalys där alla 
grundskolans förmågor har analyserats utefter förekomst i matematikläromedel och tre 
kvalitativa intervjuer med matematiklärare. Som hjälpmedel i analysen av resultatet har teorin 
för studien använts: kommunikation som mål och kommunikation som medel. Mål kan där ses 
i relation till kommunikationsförmågan, planering för matematikämnet och lärares kompentens 
rörande begreppet muntlig matematisk kommunikation. Kommunikation som medel innebär i 
denna studie matematikläromedel, konstellationer i klassrummet och lärarens undervisnings-
moment för att uppmana eleverna till muntlig matematisk kommunikation. Resultatet från 
läromedelsanalysen indikerar att de utvalda matematikläromedlen främst innefattar uppgifter 
som utvecklar procedursförmågan. Kommunikationsförmågans existens är mindre än tio 
procent i bägge matematikläromedlen. Från intervjuerna med lärarna framkom det två 
intressanta slutsatser. Den första slutsatsen är att lärare har olika sätt att planera för 
matematikundervisningen med hänsyn till matematikläromedel. Den andra är komplexiteten 
med kommunikationsförmågan och hur det påverkar elevers möjlighet att muntlig 
kommunicera matematik i matematikklassrummet. 
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1.Inledning 
I samband med arbetet med examensarbete 1 (Martinsson, 2017) uppkom det en tanke att det 
vore intressant att genomföra en empirisk studie rörande matematikläromedel och i vilken 
omfattning som den främjar elevers muntliga matematiska kommunikation. Skolinspektionen 
(2009, s.17) genomförde år 2009 en undersökning rörande den svenska matematik-
undervisningen, i den undersökningen framkom det att sextio procent av matematik-
undervisningen består av att eleverna räknar i ett matematikläromedel. Jäder (2015, s.40–41) 
och Sidenvall (2015, s.35) såg i sina oberoende läromedelsanalyser att procedursförmågan 
(Skolverket, 2016a, s.56) är den förmåga som i stor utsträckning framförs i matematik-
läromedlen. Sidenvall (2015, s.35) presenterar att det var ungefär sjuttio till åttio procent av 
uppgifterna kunde tolkas som uppgifter som utvecklade procedursförmågan (Skolverket, 
2016a, s.56).  

Att matematikläromedlen till stor del fokuserar på procedursförmågan (Skolverket, 2016a, s.56) 
innebär att andra förmågor kommer i skymundan, däribland kommunikationsförmågan 
(Skolverket, 2016a, s.56), detta trots att man känner till kommunikationens gynnsamma 
effekter. Inom ramen för den moderna matematikundervisningen bör det enligt Martinsson 
(2017, s.21) ingå att eleverna får möjlighet att kommunicera matematik, både med sina 
klasskamrater och med sin lärare. Martinsson (2017, s.3) menar även att det är via talet som 
eleverna får möjlighet att utveckla sina tankar och matematiska kunskaper. Skolverket (2011a, 
s.18) påvisar att en gynnsam undervisning är en undervisning där läraren ger eleverna möjlighet 
att arbeta både enskilt och tillsammans med andra elever. Dock är det inte alltid lätt att 
säkerställa vad som ingår i begreppet kommunikation. Sterner (2015, s.112) beskriver att 
lärarna visar en viss förvirring kring begreppet kommunikation i relation till kommunikations-
förmågan (Skolverket, 2016a, s.56), lärarna har svårt att förstå om det verkligen är en förmåga 
eller inte. Lärarna har även problem med att tydliggöra för hur kommunikationen används i 
klassrummet (Sterner, 2015, s.112).  

Flertalet studier såsom Jäder (2015, s.28) belyser att det inte är ovanligt att matematiklärare 
planerar för sin matematikundervisning med matematikläromedlet som stöd. Jäder skriver även 
att det inte ovanligt att det innehåll som matematikläromedlet innefattar ofta är det innehåll som 
matematikundervisning består av. Det är inte heller ovanligt enligt Jäder (2015, s.28) att läraren 
använder matematikläromedlet istället för att titta i styrdokument (Skolverket, 2016a). I relation 
till Jäder (2015, s.28) skriver Skolverket (2011a, s.12) att en planering bör utformas i relation 
till styrdokumenten (Skolverket, 2016a) och till elevers intresse och förkunskaper.  
 
Av dessa anledningar är det intressant att undersöka för hur två aktörer, matematiklärare och 
matematikläromedel, i matematikundervisning främjar muntlig matematisk kommunikation. 
Intresset ligger i att undersöka om matematiklärare planerar efter sitt matematikläromedel och 
om de gör det, hur det påverkar deras matematikundervisning. Om det stämmer att matematik-
läromedel främst utvecklar procedursförmågan (Skolverket, 2016a, s.56) hur gör då matematik-
lärare för att utveckla kommunikationsförmågan (Skolverket, 2016a, s.56) och den muntliga 
matematiska kommunikationen. Fördelningen mellan förmågorna (Skolverket, 2016a) i 
matematikläromedlet blir i sammanhanget nödvändigt att undersöka för att kunna relatera det 
till den kommunikativa undervisningen i klassrummet. Studien ska förhoppningsvis synliggöra 
om matematikläromedel och matematiklärare främjar den muntliga matematiska 
kommunikationen i matematikundervisningen. 
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2. Bakgrund 
Det här arbetet kommer i huvudsak att fokusera på förmågan (Skolverket, 2016a, s.56): 
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 
frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Förmågan som presenterades är kommunikations-
förmågan (Skolverket, 2016a, s.56). Med hänsyn till kommunikationsförmågan (Skolverket, 
2016a, s.56) kommer rubriken att inledas med ett stycke som förklarar kommunikations-
förmågan ytterligare. De fyra övriga förmågorna (Skolverket, 2016a, s.56) kommer även de att 
presenteras. För att få en ökad förståelse för konstellationer som kan gynna den muntliga 
matematiska kommunikationen i matematikklassrummet följer ett stycke där detta redogörs. I 
relation till det, följer stycken där den muntliga matematiska kommunikationen, planering för 
undervisning och Skolverkets (2015a, 2015b & 2015c) och Skolinspektionens (2009) syn på 
matematikläromedel, matematiklärare och matematikundervisningen synliggörs. Även 
Skolverkets (2016c) rapport om TIMMS kommer att lyftas upp. Slutligen, lyfts tidigare 
forskning kring matematikläromedel, muntlig matematisk kommunikation och förståelse kring 
kommunikationsförmågan upp (Skolverket, 2016a, s.56). 
 
2.1 Grundskolans fem förmågor 
Inom matematiken finns det sju stycken långsiktiga mål att förhålla sig till, utav dessa sju är det 
fem stycken som berörs under låg- och mellanstadiet: begreppsförmågan, procedursförmågan, 
problemlösningsförmågan, resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan (Skolverket, 
2016a). Skolverket (2017, s.11) förtydligar att de långsiktiga målen är beskrivna som förmågor 
i läroplanen (Skolverket, 2016a) och att det är förmågorna som ligger till grund för 
kunskapskraven. Slutligen betonar Skolverket (2011a, s.9) att förmågorna inte har ett slutmål, 
utan att syftet är att eleverna alltid ska fortsätta att utveckla förmågorna (Skolverket, 2016a). 
 
2.1.1 Skolverket om kommunikationsförmågan 
Matematiken beskrivs som ett kommunikativt ämne där kommunikationsförmågan (Skolverket, 
2016a, s.56) kan nås via att eleverna får möjlighet att diskutera och kommunicera matematik 
(Skolverket, 2017, s.9–10). I läroplanen (Skolverket, 2016a, s.56) beskrivs 
kommunikationsförmågan med följande ord; använda matematikens uttrycksformer för att 
samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 
Skolverket (2017, s.9–10) förklarar att använda sig av matematikens uttrycksformer t.ex. kan 
innebära att eleven muntligt kan läsa av ett svar från en graf eller en tabell. Uttrycksformer kan 
även betyda att eleverna t.ex. kan kommunicera via bilder, text eller ord (Skolverket, 2011b). 
Genom att diskutera, resonera och kommunicera matematiskt uppmärksammar eleverna 
matematikens eget språk. Efter att eleverna har lärt sig matematikens språk kan de anpassa sitt 
språk efter sammanhang eller ändamål (Skolverket, 2017, s.9–10). Skolverket (2017, s.9–10) 
betonar även att inom ramen för kommunikationsförmågan (2016a, s.56) ingår det inte bara att 
eleverna muntligt ska kunna kommunicera matematik utan eleverna ska även vara goda 
lyssnare. Genom att vara aktiva lyssnare får eleverna ta del av andras förklaringar, resonemang 
och analyser (Skolverket, 2017, s.9–10). 
 
2.1.2 Skolverket om begreppsförmågan, problemlösningsförmågan, 
resonemangsförmågan och procedursförmågan 
Skolverket (2017, s.7–8) förklarar att inom ramen för begreppsförmågan ingår det att eleverna 
ska kunna uttrycka och förklara de matematiska begreppen. De ska även kunna se samband 
mellan olika begrepp samt kunna förklara likheter och skillnader mellan begreppen. I 
läroplanen (Skolverket, 2016a, s.56) beskrivs begreppsförmågan kortfattat: använda och 
analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Problemlösningsförmågan, 
sammanfattar Skolverket (2016a, s.56) enligt följande: formulera och lösa problem med hjälp 
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av matematik samt värdera valda strategier och metoder. Det som är speciellt med att lösa 
problem inom matematiken är att det har stora variationsmöjligheter. Problemen kan bestå av 
olika räknesätt och eleverna löser problemet utefter sina matematiska erfarenheter (Skolverket, 
2017, s.7). Procedursförmågan i sin tur, innebär i likhet med problemlösningsförmågan att 
eleverna använder sin matematiska erfarenhet för att lösa matematikuppgifter. Skolverket 
(Skolverket, 2017, s.8) förklarar att skillnaden mellan problemlösningsförmågan och 
procedursförmågan är att det inom ramen för procedursförmågan ingår det främst 
rutinuppgifter. Genom att det är rutinuppgifter kan eleverna efter ett antal uppgifter börja 
fokusera på metoden och utveckla den istället för att lösa problemet (Skolverket, 2017, s.8). 
Procedursförmågan tydliggör Skolverket (2016a, s.56) på följande sätt: välja och använda 
lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Den femte och 
sista förmågan är resonemangsförmågan, Skolverket (2016a, s.56) sammanfattar förmågan så 
här: föra och följa matematiska resonemang. I kommentarmaterialet utvecklar Skolverket 
(2017, s.10) sin syn på resonemangsförmågan. Skolverket beskriver att när eleverna får 
möjlighet att föra resonemang kan problem lösas och nya metoder för att lösa uppgiften kan 
uppstå. Slutligen, förklarar Skolverket (2011b) att föra ett resonemang innebär att eleven kan 
förklara, argumentera, resonera eller ifrågasätta t.ex. matematiska lösningar. 
 
2.2 Kommunikativa konstellationer i klassrummet 
Kommunikationen i ett klassrum kan te sig på flertalet sätt, men det som dominerar är att det är 
en som talar medan resten lyssnar enligt (Jensen, 2012, s.15–16). Mer specifikt, en lärare som 
talar och eleverna är åhörare. En annan vanligt förekommande kommunikation är att det är en 
elev som talar och åhörarna kan antingen lyssna tysta eller så är de delaktiga i diskussionen. 
Jensen (2012, s.15–16) menar att åhörarna spelar en viktig roll som medkommunikatörer. Om 
läraren är medkommunikatör styrs hen oftast av en medveten plan för kommunikationen, 
planen är influerad av styrdokumenten. Även eleverna kan ha en medveten plan med sin 
kommunikation, i det fallet handlar det främst om att de vill lära sig eller att ifrågasätta det som 
läraren nyss har lärt dem (Jensen, 2012, s.15–16). De kan även vilja delta i kommunikationen i 
ett medhållande syfte (Jensen, 2012, s.15–16). Fördelen med att eleverna för en muntlig 
kommunikation menar Skolforskningsinstitutet (2017, s.16) är att när elevernas tankar 
synliggörs kan läraren anpassa sin undervisning efter deras tankar.  Inom ramen för kommun-
ikation finns det några olika konstellationer som kan skapas i ett klassrum för att gynna 
kommunikationen, tre av dem är: kooperativt lärande, kollaborativt lärande och dyader/triader. 
Flertalet studier har kommit fram till samma resultat, att dyader och triader är det bästa sättet 
att lära sig på (Jensen, 2012, s.123–124). I en dyad ingår det två personer och en triad är en 
grupp som kan brytas ned till dyader. Varför denna typ av gruppbildning är den mest 
gynnsamma förklaras av Jensen (2012, s.123–124) att kommunikationen till fullo kan 
utvecklas. Fokus under kommunikationen ligger på uppgiften och inte på relationen, den faller 
på plats relativt naturligt och snabbt. Att relationen mellan de två personerna är stabil innebär 
att bägge personerna känner sig trygga (Jensen, 2012, s.123–124). Hur en dyad bästa samverkar 
råder det delade meningar om enligt Jensen (2012, s.123–124). Piaget menar att en dyad är mest 
gynnsam om personerna är jämbördiga. Vygotsky menar det motsatt skriver Jensen (2012, 
s.123–124), att om en person tar del av kunskap från en mer kompentent person kommer denna 
person att kunna lösa uppgiften själv imorgon. Svaret på vilken teori som är den rätta står 
fortfarande obesvarad men det som står klart är att en blandning mellan Piaget och Vygotsky 
verkar ge goda resultat menar Jensen (2012, s.123–124). Om den ena personen har lite mer 
kompetens än den andra kommer denna att lära av den andra personen. Personen med lite mer 
kompetens kommer även den att gynnas av att samarbeta och bli utmanad av en person som i 
princip är jämbördig (Jensen, 2012, s.123–124). Inom ramen för dyader och triader beskriver 
Skolforskningsinstitutet (2017, s.22) att det finns olika typer av samtal som man kan föras i ett 
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klassrum. Ett av de samtalen är utforskande samtal, vilket är de samtal som eleverna använder 
vid matematiska resonemang. Ett utforskande samtal förklarar Skolforskningsinstitutet (2017, 
s.23) kännetecknas av att alla får komma till tals och respekteras för sina svar, svaren som ges 
ska även vara ha en tydlig motivation som klargör dens tankar. Utöver det ska dyaden eller 
gruppen komma överens om det gemensamt svar. Lärarens frågor har även stor betydelse för 
utfallet av ett utforskande samtal, en stängd fråga syftar till att få ett rätt svar och en öppen fråga 
söker fler svar där alla svar ses som rätt svar (Skolforskningsinstitutet, 2017, s.23). Jensen 
(2012, s.125–128) menar även han att det i en grupp kan uppstå två typer av kommunikation, 
öppen och stängd kommunikation. Om gruppen ser arbetet som en tävling kommer 
kommunikationen att bli en stängd kommunikation, där deltagaren kommunicerar för att själv 
gynnas. Om istället gruppens deltagare samarbetar mot ett gemensamt mål kommer 
kommunikationen att bli öppen.  
 
2.3 Muntlig matematisk kommunikation 
Ett av de vanligaste sätten att kommunicera är att minst två personer utbyter information med 
varandra menar Sterner (2015, s.16–17). Utbytet kan ske muntligt, skriftligt, genom bilder eller 
rörelser. Inom ramen för matematisk kommunikation finns det tre olika aspekter; att 
kommunicera i matematik, att kommunicera om matematik och att kommunicera med 
matematik (Sterner, 2015, s.16–17). Det väsentliga i en muntlig matematisk kommunikation i 
samband med matematikundervisningen är att eleven skapar en förståelse för matematiska 
tankar, både sina egna tankar men även sina klasskamraters tankar. Genom att föra en muntlig 
matematisk kommunikation som innefattar att förklara sina lösningar eller metoder kommer 
eleverna att öka sin förståelse för matematiken enligt Boaler (2011, s.48–49). Eleverna ökar 
inte bara sin förståelse för matematiken utan när eleverna synliggör sina metoder visar det sig 
om eleverna verkligen har förstått eller inte (Boaler, 2011, s.48–49). Vid det här utbytet 
kommunicerar med andra ord eleverna om matematiken skriver Sterner (2015, s.16–17). Den 
muntliga matematiska kommunikationen synliggör inte bara elevernas tankar, Sterner (2015, 
s.16–17) menar att den även aktiverar eleverna i matematikundervisningen. Eleverna får 
därmed möjlighet att kommunicera i matematiken (Sterner, 2015, s.16–17). Genom muntlig 
matematisk kommunikation utvecklar även eleverna sin matematiska förståelse. Samtidigt som 
de lär sig att muntligt kommunicera matematik får de även lära sig ett matematiskt innehåll, 
eleverna kommunicerar då med matematiken (Sterner, 2015, s.16–17). Slutligen, Boaler (2011, 
s.43) skriver att om eleverna inte får möjlighet att prata om sina lösningar eller metoder utan 
undervisningen stävar istället efter att förstå och följa metoder kallas det för passivt lärande. 
För att undvika ett passivt lärande menar Boaler (2011, s.43) att det är viktigt att lärarna 
uppmanar eleverna till att diskutera och föra resonemang på samma sätt som de uppmanar 
eleverna att arbeta enskilt. Väsentligt är även att lärare planerar matematiska diskussioner som 
främjar elevernas förståelse för matematiken (Boaler, 2011, s.50). 
 
2.4 Allmänna råd för planering inom matematikämnet  
Skollagen (SFS 2010:800) fastslår att undervisningen ska utformas så att alla elever har 
möjlighet att utvecklas utefter sin förmåga. Genom undervisningen ska elevernas vilja till en 
livslång lära att väckas. I relation till skollagen (SFS 2010:800) skriver Skolverket (2011a, s.12) 
att lärarens ansvar är att planera efter skollagen (2010:800) och de rådande styrdokumenten 
(Skolverket, 2016a). I planeringen för undervisning ska läraren även utgå ifrån elevernas 
intressen, tidigare erfarenheten och vilket/vilka förmågor som undervisningen syftar till att 
uppnå (Skolverket, 2011a, s.12). Skolverket (2011a, s.13) betonar att planeringen även ska 
inneha en del där läraren förtydligar på vilket sätt som undervisningen ska bedrivas för att uppnå 
den valda förmågan eller de valda förmågorna. Inom matematikämnet skulle det kunna innebära 
att en matematikundervisning som syftar till att uppnå kommunikationsförmågan (Skolverket, 
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2016a, s.56) innehåller ett undervisningsmoment där eleverna muntligt ska beskriva metoden 
för hur man räknar ut area och omkrets. Skolverket (2011a, s.18) lägger tonvikten på att en 
gynnsam undervisning bör innehålla en jämn fördelning mellan gemensamma genomgångar, 
enskilt arbete och grupparbete. Det är viktigt att undervisningen inte innehåller för mycket 
individuellt arbete då det kan medföra att eleverna tappar intresse för skolämnet vilket i sin tur 
kan leda till att eleverna får sämre skolresultat (Skolverket, 2011a, s.18). Slutligen skriver 
Skolverket (2011a, s.19) att en planering är levande och bör utvärderas i takt med 
undervisningen så att planeringen ger eleverna förutsättningen att utveckla de förmågor eller 
dem förmågorna som ligger till grund för planeringen. Om inte undervisningen ger förutsättning 
för eleverna att utveckla den utvalda förmågan eller de utvalda förmågorna bör undervisningen 
anpassas efter elevernas förutsättningar eller mot förmågan/förmågorna (Skolverket, 2011a, 
s.19).  
 
2.6 Lärobokens betydelse  
Läromedel kan beskrivas som ett samspelade verktyg som används både av lärare och elever 
(Jäder, 2015, s.28). Av Skolverket (2015b) beskrivs det som en resurs för lärande, där 
kursplaneanpassande pedagogiska texter är samlade för att sprida kunskap. Det är inte ovanligt 
att ett matematikläromedel stödjer matematiklärare i deras pedagogiska planering för 
matematikämnet enligt Jäder (2015, s.28). Skolverket (Skolverket, 2015b) instämmer och 
skriver att matematiken är ett ämne där läroboken har styrande roll för planeringen av 
undervisningen och för själva undervisningen. Skolverket (2015b) menar att trots att läraren 
gör sin egen planering finns det risk att undervisningen blir snarlik innehållet i läroboken. Jäder 
(2015, s.28) skriver att ett matematikläromedel i vissa fall kan agera som en indirekt läroplan. 
Matematikläromedlet kan även ingå i det sociala samspelet som sker i klassrummet enligt Jäder 
(2015, s.28). Den utgör en stor del av de normer som existerar i matematikundervisningen och 
matematikläromedlets innehåll styr i hög grad vad som anses som viktiga matematikkunskaper 
för eleverna att tillgodogöra sig. Matematikläromedlet kan även styra hur mycket 
undervisningstid ett visst ämnesområde inom matematiken kan få. Med andra ord, kan man 
säga att matematikläromedel är det verktyg som ger eleverna möjlighet till lärande (Jäder, 2015, 
24–25). I relation till Jäder är det intressant att lyfta in Sidenvall (2015). Han (2015, s.21–24) 
skriver att sjuttio procent av matematikuppgifterna i matematikläromedlet är algoritmer som 
ska lösas efter en given regel. Detta beskrivs som problematiskt av Sidenvall (2015, s.21–24) 
då det ger eleverna en uppfattning om att matematiken är ett ämne där de regler som beskrivs 
av läraren är av största betydelse. Problematiken menar Sidenvall (2015, s.21–24) är att om 
eleverna anser att varje uppgift kan lösas efter en given regel kan de lätt genomskåda den regeln 
och börja lösa uppgifter rutinmässigt utan att försöka fördjupa sina matematiska kunskaper med 
t.ex. resonemang eller matematiska upptäckter. Det inger även ett intryck av att 
matematikuppgifter enbart innehar ett svar (Sidenvall, s.2015, s.21–24). Skolverket (2015b) 
radar även de upp en del negativa delar som kan komma av att läraren låter matematikläroboken 
styra allt för mycket. Den första är enligt Skolverket (2015b) problematiken som kan 
uppkomma vid genomgångar. Eleverna kan ha kommit olika långt i boken vilket kan innebär 
att en elev redan har räknat talen eller känner till metoden som läraren går igenom medan en 
annan elev inte ens har kommit till den delen av boken än. Det andra problem som Skolverket 
(2015b) ser är att om kommunen/skolan/läraren väljer att använda sig av ett matematik-
läromedel där man använder sig av nivåuppdelning finns det risk att eleverna som räknar på 
den enklare nivån inte kommer att klara av nästa års matematik (Skolverket, 2015b). Detta då 
de räknar i boken av rutin, de utmanas inte i sitt matematiska tänkande. Skolverket (2015b) 
lyfter även fram en del fördelar med den läroboksstyrda undervisningen. Att eleverna får 
möjlighet till färdighetsträning är en fördel. Läromedlet innehåller ett stort antal rutinuppgifter 
som skulle ta upp hela planeringstiden om läraren skulle hitta rutinuppgifterna själv. För att 



 6 

undvika att läromedlet får en negativ effekt för elevernas inlärning är det viktigt att lärarna 
ställer sig kritisk till läromedlet (Skolverket, 2015b). Den kritiska granskningen kan utgå ifrån 
kursplanen (Skolverket, 2016a). Skolverket (2015c) betonar att då det inte är någon annan 
instans som kvalitetsgranskar läromedlen ligger det på läraren att göra det. Det är även viktigt 
att läraren ser matematikläromedlet och kursplanen som två olika delar av matematiken, inte 
som enhet (Skolverket, 2015b). 
 
2.7 Skolinspektionens granskning 
År 2009 genomförde Skolinspektionen (2009) en omfattade granskning kring matematik-
undervisningen i den svenska skolan. Granskningen innefattade både intervjuer med lärare och 
elever samt observationer. Genom observationerna (Skolinspektionen, 2009, s.17) framkom det 
att undervisningsformen som dominerar i det svenska klassrummet är enskilt arbete i 
matematikläromedlet. Enligt Skolinspektionens (2009, s.17) statistik är det sextio procent av 
undervisningen som sker i matematikläromedlet och fyrtio procent av matematik-
undervisningen sker genom lösblad som läraren har skrivit ut. Vid första anblick låter detta som 
en relevant fördelning av undervisningstid dock såg Skolinspektionen (2009, s.17) att de lösblad 
som lärarna delade ut även de uppmuntrade till att, i likhet till de flesta matematikläromedel, 
utveckla procedursförmågan (Skolverket, 2016a, s.56). Skolinspektionen (2009, s.8–9) såg att 
denna typ av fördelning gjorde att de fyra andra förmågorna kom i skymundan. I granskningen 
framkom det även att lärarna i hög grad ser matematikläromedlet som en slags guidebok för 
matematikundervisningen (Skolinspektionen, 2009, s.18). Enligt Skolinspektionen (2009, s.18) 
litar de på att om de följer matematikläromedlets upplägg kommer eleverna att uppfylla 
grundskolans förmågor (Skolverket, 2016a). I sammanhanget, bör det tilläggas att flertalet 
lärare under intervjun även vittnade om att de inte hade reflekterat kring hur deras undervisning 
kunde påverka elevernas möjlighet att nå målen (Skolinspektionen, 2009, s.16). Trots att 
Skolinspektionen (2009) går ganska hårt åt matematikundervisningen understryker de att det 
finns undantag. De (2009, s.8) påvisar att på de skolor där lärarna har en stor kännedom om de 
krav och anvisningar som styrdokumenten (Skolverket, 2016a) ställer ges eleverna en god 
förutsättning att nå målen. Vidare såg Skolinspektionen (2009, s.8) att vidareutbildning inom 
matematikämnet ger lärarna bättre förutsättningar att undervisa i alla matematikens förmågor. 
Genom dessa kompetenser hos lärarna skapar de en undervisning med variationer som passar 
elevernas olika behov (Skolinspektionen, 2009, s.8). 
 
2.8 Skolverkets sammanfattning av TIMMS rapport 2015 
Sverige har deltagit i TIMMS undersökning i totalt 5 år, den första var år 1995 och den senaste 
var 2015. Under den tiden har Skolverkets (2016c, s.28) rapport om TIMMS visat att 
högpresenterande elever har succesivt minskat, men året 2015 är ett undantag. Året 2015 ökade 
antalet högpresenterande elever medan lågpresterande elever minskade i antal. Procentuellt sätt 
har andelen högpresterande elever ökat från tjugofem procent till trettiofem procent och andelen 
lågpresenterande har minskat från trettio procent till tjugofem procent (Skolverket, 2016c, 
s.28). I rapporten (Skolverket, 2016c, 28) år 2015 jämförde man även med resultatet för de 
svenska eleverna det senaste året som undersökningen genomfördes, år 2011. Den jämförelsen 
visade att de svenska eleverna i årskurs fyra har förbättrat sitt resultat med femton poäng 
(Skolverket, 2016c, s.28). I rapporten år 2015 (Skolverket, 2016c, s.71) visade det sig även att 
den andel lärare som besitter mer än 10 års erfarenhet har minskat med ungefär tio procent sen 
år 2011. Det är även färre lärare som har tagit del av en kompentensutveckling under år 2015 
än år 2011. Däremot är andelen lärare som har lärarexamen i princip densamma, enligt 
Skolverket (2016c, s.71) är det åttiofem procent av lärarna som har lärarexamen. Lärarna i 
årskurs 4 uppger att de undervisar matematik med ett gott självförtroende. Speciellt när det 
kommer till att hjälpa eleverna med olika metoder att lösa problem och att inspirera samt 
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motivera eleverna till att lära sig matematik. Även eleverna har fått ge sin syn på deras 
matematiklärare och dess engagemang i matematikundervisningen. Det visade sig att sextio 
procent av eleverna ansåg att deras lärare var engagerade i matematikundervisningen, detta är 
tio procent under genomsnittet för EU-och OECD-länderna (Skolverket, 2016c, s.77–78). 
 
2.9 Tidigare forskning 
I den här rubriken presenteras sex tidigare studier gjorda av Jäder (2015), Sterner (2015), 
Skolforskningsinstitutet (2017), Riesbeck (2000) och Sidenvall (2015). Det som lyfts fram från 
deras forskning är främst resultatet och till viss deras diskussion. Det resultatet som lyfts fram 
är anpassat efter denna studiens syfte: den här empiriska studiens syfte är att belysa två aktörer 
i matematikklassrummet, matematikläromedel och matematiklärare, främjar eleverna till att 
muntligt kommunicera matematik. Studierna sätts i relation till varandra utefter dess syfte och 
dess resultat.  
 
2.9.1 Matematiska resonemang i relation till matematikläromedel  
Att eleverna får lite möjlighet till att föra resonemang när de räknar i matematikläromedlet 
påvisar Jäders (2015) och Sidenvall (2015) oberoende forskningar. Jäder (2015, s. 27) 
presenterar en studie som tar avstamp i matematiska resonemang och elevers möjlighet till att 
föra matematiska resonemang i dagens svenska klassrum (Jäder, 2015, s.6). I likhet med Jäder 
(2015) har Sidenvall (2015) matematiska resonemang och som sin utgångspunkt. Sidenvall 
(2015, s.1–2) inleder sin forskning med att ifrågasätta och problematisera den rutin- och 
procedursmässiga undervisning som sker i många svenska skolor. Bägge forskaren har 
genomfört en läromedelsanalys där möjligheten till att föra resonemang i matematikläromedel 
var i fokus. Resultatet av läromedelsanalysen genomförd av Jäder (2015, s.33) visade att det i 
genomsnitt var åtta procent av algebraavsnitten och tolv procent av geometriavsnitten som 
krävde att eleverna förde resonemang för att kunna lösa uppgiften. Tilläggas bör, att det enligt 
Jäder (2015, s.33) var de flesta antalet resonemangsuppgifter på den högre nivån. Med andra 
ord, de elever som jobbar på en grundläggare nivå får möjligheten att föra ett resonemang i 
ytterst liten omfattning. Även Sidenvalls (2015, s. 32–33) läromedelsanalys pekar på ett liknade 
resultat. Sidenvall genomförde en läromedelsanalys där CMR, AR eller IR låg i fokus, vilket 
innebär kreativa matematiska resonemang, algoritmiska resonemang och imitativa resonemang 
(Sidenvall, 2013, s.13). Jäder (2015, s.14–15) förklarar dessa begrepp rörande resonemang 
närmare, han uttrycker att man kan se de som olika strategier för att lösa resonemang. Han 
(2015, s.14–15) skriver att ett kreativt resonemang utgår ifrån något ny uppgift som eleven ej 
känner till sen innan och att kreativa resonemang (CMR) kännetecknas av att tre olika punkter: 
resonemanget som eleven för ska vara nytt för hen, det kan omfatta en stor eller en liten del av 
uppgiften och att eleven ska motivera sina argument för lösningen på ett korrekt vis. Ett 
imitativt resonemang (IR) förklarar Jäder (2015, s.14–15) är ett resonemang som man med 
fördel kan använda sig av när man ska lösa rutinuppgifter eftersom eleven använder sig av sina 
förkunskaper i resonemanget. Det sista resonemanget är algoritmiska resonemang, Jäder (2015, 
s.14–15) beskriver att ett algoritmiskt resonemang ofta är en förutbestämd uppgift eller en 
instruktion där det finns ett visst antal steg som eleven bör gå igenom innan man kan lösa 
uppgiften. I de olika stegen måste eleven vara beredd på att det kan komma att dyka upp 
svårigheter som gör att de inte svaret lika lätt. Dessa svårigheter måste lösas innan eleven kan 
ta sig vidare i uppgiften. Sidenvalls (2015, s.32–33) studie visade att elever fick få tillfällen att 
lösa uppgifterna med CMR, de flesta uppgifter löstes med IR. En anledning till det menar 
Sidenvall (2013, s.32–33) kan vara att det oftast var de svårare uppgifterna som kan lösas med 
CMR vilket innebär att de elever som i hög grad jobbar med det enklare uppgifterna enbart får 
möjlighet att använda sig av IR. I den genomförda läromedelsanalysen visade det sig att tio 
procent av uppgifterna var uppgifter som man kunde lösa med CMR. I de uppgifter där 
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rubrikerna innehöll ord som t.ex. diskutera var möjligheten till en lösning via CMR större. 
(Sidenvall, 2015, s.32–33). Resultatet från Jäders (2015, s.35) läromedelsanalys pekar även på 
att undervisningen brister när det kommer till att ge alla förmågorna lika stort 
undervisningsutrymme. Detta eftersom eleverna till stor del räknar i matematikläromedlen. Den 
systematiska räkningen i matematikläromedlen menar Jäder (2015, s.35) gör att eleverna 
fokuserar på att lösa uppgiften istället för att lära sig matematik. Intressant i sammanhanget är 
att Jäder (2015, s.35) såg att när eleverna utsattes för en ny typ av matematikuppgift tenderade 
de att resonera mer. Jäder (2015, s.43) drar slutsatsen att det är av yttersta vikt att 
matematikläraren använder matematikläromedlet med reflektion och eftertanke. Både vid valet 
av matematikläromedel men även i undervisningen. Sidenvall (2015, s.35) är inne på samma 
spår som Jäder och påpekar att både lärare och elever bör förhålla sig aktiva till bokens innehåll, 
genom att förhålla sig aktiva kan det göras val på vilka uppgifter som ska lösas. I studiens 
diskussion reflekterar Sidenvall (2015, s.44) kring matematik-läromedlet och dess innehåll. 
Reflektionen mynnar ut i att det kanske är bokens utformning som gör att eleverna inte får 
möjlighet att lösa matematiska uppgifter där alla förmågor är representerade. Jäder diskuterar 
att det vore fördelaktigt om matematiklärare fick möjlighet till fortbildning så att de kan bedriva 
en matematikundervisning som bygger på styrdokumenten (Skolverket, 2016a). 
 
2.9.2 Typen av kommunikation spelar roll för elevernas möjlighet till att föra en 
muntlig matematisk kommunikation 
Den främst förekommande kommunikationen i klassrummet är en kommunikation som läraren 
håller i (Riesbeck, 2015, s.42). Riesbeck (2015, s.42) forskning visar att medelvärdet för en 
lärare är att prata ungefär femtiotre ord per minut och eleverna säger elva ord per minut. För att 
uppmuntra eleverna till kommunikation spelar det roll vilken typ av verb som läraren använder 
sig av och vilken typ av uppgift som ska genomföras menar Riesbeck (2015, s.44–45). Om 
eleverna ska jobba med ett konkret material i grupp använder sig läraren av verb såsom göra, 
rita, skriva eller räkna ut. Vilket Riesbeck såg skapade en innehållsfattig kommunikation där 
matematiska begrepp förekom sällan. Om istället uppgiften är att eleverna ska diskutera eller 
argumentera uppmanar lärare eleverna till att redogöra, fundera, prata eller jämföra såg 
Riesbeck (2015, s.45) att eleverna samtalar betydligt mer med sina klasskamrater. I sin 
diskussion diskuterar Riesbeck (2015, s.53) kring vad som är lärarens uppgift vid muntlig 
kommunikation. Hon (2015, s.53) konstaterar att lärarens uppgift är att hjälpa eleverna att 
utveckla sitt matematiska resonemang. Detta till trots visar hennes (2015, s.53) studie att lärarna 
relativt sällan bryter in för att just utveckla elevernas resonemang. I relation till Riesbeck studie 
är det intressant att ta upp skolforskningsinstitutets (2017) studie. Som beskrivet under rubriken 
2.2 finns det ett samtal vid namn utforskande samtal, den typen av samtal studerar 
Skolforskningsinstitutet (2017, s.31–37). Som en del av ett utforskande samtal ingår det att 
läraren låter eleverna resonera och diskutera matematiska uträkningar. Ett exempel som 
Skolforskningsinstitutet (2017, s.44–45) ger är att läraren kan lyfta upp elevernas felsvar. I 
deras studie var det en lärare som uppmuntrade eleverna till vända och vrida på felsvaret. Syftet 
var att försöka hitta en lösning till var det som det hade gått fel. Den här typen av uppmuntran 
ledde till att eleverna muntligt fick resonera och diskutera matematiska problem. Ytterligare, 
en lärares metod lyftes upp i rapporten (Skolforskningsinstitutet, 2017, s.45–47). Metoden för 
att få eleverna att inse att det var ett felsvar var lite annorlunda en det första exemplet. Hen 
uppmuntrade inte eleverna att tillsammans resonera sig till en lösning, istället gav hen eleverna 
ledtrådar som ledde eleverna till att se på vilket sätt som svaret var fel. I sin slutsats påvisar 
Skolforskningsinstitutet (2017, s.56–57) att hur ett utforskande samtal artar sig beror mycket 
på elevernas förutsättningar och erfarenheter men även lärare innehar även en stor roll. Läraren 
bör hjälpa till att leda resonemanget framåt eller ge stöd när eleverna behöver det. 
Skolforskningsinstitutet (2017, s.57) skriver att elevernas matematiska förståelse gynnas och 
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breddas om lärare använder sig av öppna frågor för att förstå ett problem. Även att läraren 
uppmuntrar eleverna till att utveckla sina resonemang, tankar eller att jämföra olika lösningar 
gynnas eleverna av.  

För att lärarna ska kunna föra ett kunskapsutvecklande samtal inom matematiken krävs det att 
läraren besitter goda kunskaper om matematisk kommunikation och matematiska resonemang. 
En forskare som har gjort en studie på det ämnet är Sterner (2015). Utfallet av Sterners (2015, 
s.103) resultat påvisar att under det året som lärarna genomför reflektionssamtalen blir det mest 
fokus på resonemang och mindre på kommunikation. Begreppet kommunikation förekommer 
sällan, istället nämns ord som kan härleda till kommunikation, såsom ”vara mer muntligt aktiv” 
eller ”diskutera och prata med varandra” (Sterner, 2015, s.73) men undantag på det första mötet. 
På det första mötet pratade lärarna om kommunikation och resonemang i relation till läroplanen 
(Skolverket, 2016a) och kommentarmaterialet till matematikämnet (Skolverket, 2017). Lärarna 
studerar kommunikations- och resonemangsförmågan så som den beskrivs i läroplanen 
(Skolverket, 2016a) och kommentarmaterialet (Skolverket, 2017). Diskussionen mynnar ut i att 
lärarna försöker finna svar på vad kommunikation och resonemang innebär, istället för att prata 
om matematisk kommunikation eller matematiskt resonemang (Sterner, 2015, s.60). Det 
uppstår även en fundering kring vad som ingår i matematisk kommunikation och om 
matematiska resonemang ingår där. Matematisk kommunikation beskrivs som ett komplext 
begrepp (Sterner, 2015, s.61). I ett senare skedde av studien framkommer det att lärarna blir 
frustrerade av att inte kunna särskilja matematisk kommunikation och matematiskt resonemang 
utifrån hur de är beskrivna i styrdokumenten (Skolverket, 2016a) och hur lärarna använder dem 
i undervisningen (Sterner, 2015, s.69). Lärarna uttrycker sen kritik kring hur de har uppfattat 
förmågorna i styrdokumenten (Skolverket, 2016a) och då kanske främst kommunikations-
förmågan. Frågan om styrdokumentet (Skolverket, 2016a) beskriver kommunikationsförmågan 
lämnas obesvarad, istället fortsätter diskussionen om kommunikationsförmågan och dess 
möjlighet till att kunna utveckla alla förmågorna (Sterner, 2015, s.104). 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här empiriska studien är att belysa hur två aktörer i matematikklassrummet, 
matematikläromedel och matematiklärare, främjar eleverna till att muntligt kommunicera 
matematik. Syftet mynnar ut i följande två frågor:  

• Hur representeras kommunikationsförmågan i jämförelse med procedursförmågan, 
begreppsförmågan, resonemangsförmågan och problemlösningsförmågan i 
matematikläromedel? 

• Hur planerar och genomför matematiklärare en matematikundervisning som gynnar 
muntlig matematisk kommunikation?  

 
3.1 Avgränsningar – hur studien tar hänsyn till kommunikationsförmågan och 
resonemangsförmågan  
Innan arbetes tog sin början gjordes en avgränsning, rörande om den skulle inkludera både 
resonemangs- och kommunikationsförmågan (Skolverket, 2016a, s.56) eller enbart 
kommunikationsförmågan. Kommunikations- och resonemangsförmågan kan i mångt och 
mycket anses gå hand i hand. Skolverket (2017, s.9–10) uttrycker att resonemangsförmågan är 
en del av matematikens kommunikativa innehåll. Ett matematiskt resonemang kännetecknas av 
att eleverna får möjligheten att resonera sig fram till en lösning (Skolverket, 2017, s.9–10). 
Vilket är väldigt snarlikt den del av kommunikationsförmågans där det ingår att just samtala 
om matematik (Skolverket, 2017, s.9-10). Trots denna uppenbara likhet mellan förmågorna har 
jag i detta arbete valt att särskilja dem. Anledningen till detta är delvis det de facto är två olika 
förmågor med den främsta anledningen är studiens syfte: syftet med den här empiriska studien 
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är att belysa hur två aktörer i matematikklassrummet, matematikläromedel och 
matematiklärare, främjar eleverna till att muntligt kommunicera matematik. För att kunna 
redogöra för hur matematiklärare och matematikläromedel främjar muntlig matematisk 
kommunikation i klassrummet krävs det att studien fokuserar på kommunikationsförmågan 
(Skolverket, 2016a, s.56), då en del i elevers kunskapsutveckling inom ramen för 
kommunikationsförmågan (Skolverket, 2016a, s.56) innefattar att muntligt kommunicera 
matematik.   
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6. Teoretisk utgångspunkt 
Det finns två olika förhållningssätt som forskaren kan ha till sin teori, det ena är att forskaren 
analyserar insamlad data utefter teorin och det andra sättet är att forskaren väljer att analysera 
datan utan att ta hänsyn till teorin (Fejes och Thornberg, 2014, s.28). I denna empiriska studie 
kommer det förstnämnda förhållningsättet till teorin att gälla. Teorin som studien förhåller sig 
till är en teori baserad på Lampert och Cobb (2003, s.237–249) teoretiska syn på muntlig 
matematisk kommunikation. I relation till Lampert och Cobb (2003, s.237–249) kommer detta 
arbete att ha två utgångspunkter. Den första är kommunikation som mål. Skolverket (2017, s.9–
10) skriver att kommunikationsförmågan (Skolverket, 2016a, s.56) ingår i de långsiktiga målen 
som läroplanen (Skolverket, 2016a) lyfter fram. Kommunikation som mål kan med andra ord 
innebära kommunikationsförmågan (Skolverket, 2016a, s.56) eller en lärares pedagogiska 
planering och hens mål med den matematiska kommunikationen. För att undersöka lärarnas 
pedagogiska planering för matematikämnet och deras kännedom kring 
kommunikationsförmågan (Skolverket, 2016a, s.56) har kvalitativa intervjuer med verksamma 
lärare genomförts i denna empiriska studie. Metodansatsen som har använts för de kvalitativa 
intervjuerna är fenomenografi (Dahlgren & Johansson, 2014, s.162–170). Den andra 
utgångspunkten är kommunikation som medel (Lampert & Cobb, 2003, s.237–249). I relation 
till den här studien kan man se att kommunikation som medel innebär att man lär sig matematik 
genom att möjlighet ges till att kommunicera muntligt i matematikundervisningen. Möjligheter 
som t.ex. kan ges via ett matematikläromedel eller en matematiklärare. Hänsyn till 
kommunikation som medel (Lampert & Cobb, 2003, s.237–249) tas i den här studien dels via 
en kvantitativ läromedelsanalys där en univariat analys (Larsen, 2007, s.59–62) kommer att 
undersöka om matematikläromedel fungerar som ett medel för kommunikation (Lampert & 
Cobb, 2003, s.237–249). Dels genom att de kvalitativa intervjuerna som benämns ovan kommer 
att innehålla frågor som uppmuntrar lärarna till att svara på hur de ser på matematikläromedel 
och vilka undervisningsmoment som de använder sig av för att uppmuntra eleverna till att 
kommunicera. Ytterligare beskrivning kring de kvalitativa intervjuerna, den kvantitativa 
läromedelsanlysen, analysmetoderna för respektive metod och hur hänsyn till teorin har tagits 
i analysen återfinns i senare kapitel. 
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7. Metod 
Under denna rubrik beskrivs för hur studiens syfte och frågeställning skapade en empirisk 
studie innehållande både kvalitativa intervjuer och en kvantitativ läromedelsanalys. 
Skillnaderna mellan kvalitativa och kvantitativa metoder presenteras i samband med ett 
tydliggörande för hur denna empiriska studie har valt att presentera den insamlad data. I relation 
till skillnaderna presenteras även två olika analysmetoder, fenomenografi och univariat analys. 
Fenomenografi är analysmetoden för de kvalitativa intervjuer och univariat analys har använts 
för att analysera resultatet från läromedelsanalysen. Vidare följer två till rubriker där först 
utformandet av intervjufrågorna förtydligas sen följer en rubrik där de forskningsetiska 
riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2002) presenteras i relation till hur arbetet har tagit hänsyn till 
dem. Slutligen kommer en rubrik där genomförandets av intervjuerna beskrivs.  
 
7.1 Val av metod 
När en forskare ska bestämma vilken typ av metoden som hen vill använda sig av finns det 
flertalet frågor som forskaren bör ställa sig (Fejes och Thornberg, 2014, s.34). Det första som 
forskaren måste tänka över är vilket fenomen som hen vill forska på. Fenomenet i detta är arbete 
är hur eleverna uppmanas till en muntlig matematisk kommunikation. Mer konkret: syftet med 
den här empiriska studien är att belysa hur två aktörer i matematikklassrummet, 
matematikläromedel och matematiklärare, främjar eleverna till att muntligt kommunicera 
matematik. Utgångspunkten i fenomenet är detta: kommunikation som ett medel - 
kommunikation är ett medel för att lära sig matematik och kommunikation som ett mål - i skolan 
ska man i matematikämnet lära sig att kommunicera (Lampert & Cobb, 2003, s.237–249). Fejes 
och Thornberg (2014, s.34) påvisar att forskaren även bör fundera på varför denna unika 
forskning är nödvändig och vad som gör den unik. I denna studie presenteras tidigare forskning 
kring matematikläromedel, matematisk kommunikation och matematiska resonemang 
producerad av Jäder (2015), Sterner (2015) och Sidenvall (2015) under rubriken 5. Den här 
empiriska studien innehåller både en kvantitativ läromedelsanalys samt kvalitativa intervjuer 
med lärare, allt för att skapa en så heltäckande bild som möjligt över den kommunikativa 
undervisningen. Dock har viljan att skapa en heltäckande bild ett pris menar Björkdahl Ordell 
(2007, s.197), då det är ett tidskrävande arbete. Slutligen menar Fejes och Thornberg (2014, 
s.34) att forskaren måste se över hur den insamlad datan ska analyseras. Då det är två olika 
metoder för denna undersökning kommer således det att vara två olika analyser. Den 
kvantitativa läromedelsanalysen kommer att presenteras via olika slags diagram där antalet 
uppgifter som kan relateras till kommunikationsförmågan (Skolverket, 2016a, s.56) jämförs 
med antalet uppgifter som kan relateras till procedursförmågan, begreppsförmågan, 
problemlösningsförmågan och resonemangsförmågan (Skolverket, 2016a, s.56). Genom att 
resultatet presenteras i form av olika slags diagram kan man enligt Larsen (2007, s.24) kalla det 
för hårddata. Den kvalitativa intervjun kommer å andra sidan att framställas via en löpande text 
där de ställda frågorna med tillhörande svar presenteras. Den här formen av presentation heter 
mjukdata (Larsen, 2007, s.24). 
 
7.1.1 Kvantitativ metod 
En kvantitativ metod kännetecknas av data som presenteras t.ex. via tabeller eller figurer, så 
kallad hårddata menar Larsen (2007, s.24). Informationen som framgår i tabellerna eller 
figurerna är bredd. Med hjälp av tabellerna eller figurerna är förhoppningen att man ska kunna 
förklara (Larsen, 2007, s.24). Slutligen, skriver Larsen (2007, s.24) att det som är signafiktivt 
för en kvantitativ metod att forskaren är strukturerad, systematisk och jobbar ett steg i taget. 
För att kunna jobba strukturerat och systematiskt kan det vara en fördel att ta hjälp av ett 
frågeformulär (Larsen, 2007, s.24). Till grund för en kvantitativ metod ligger frågor och 
hypoteser, som underlag för denna kvantitativa analys ligger frågan: hur representeras 
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kommunikationsförmågan i jämförelse med procedursförmågan, begreppsförmågan, 
resonemangsförmågan och problemlösningsförmågan i matematikläromedel? som grund. 
 
7.1.2 Kvantitativ analys och analysmetod 
Studiens kvantitativa data kommer att vara primärdata som härstammar från 
matematikläromedlen; Koll på matematiken och Matteborgen. När man samlar in data kan man 
med fördel enligt Larsen (2007, s.37) ställa frågor till sitt analysmaterial. Den första frågan är 
vem man undersöker, i detta fall är det en jämförelse mellan antalet uppgifter som kan 
förknippas med kommunikationsförmågan (Skolverket, 2016a, s.56) i relation till antalet 
uppgifter som kan förknippas med procedursförmågan, begreppsförmågan, problemlösnings-
förmågan och resonemangsförmågan (Skolverket, 2016a, s.56) som ska undersökas. Den andra 
frågan man kan ställa sig är vad man undersöker, vilka variabler som man söker efter (Larsen, 
2007, s.37). Då analysen genomfördes i ett matematikläromedel föll det sig naturligt att 
variablerna blir de matematiska uppgifter som de utvalda matematikläromedlen innehåller. 
Sista frågan att ta hänsyn till är på vilket sätt som variablerna varierar (Larsen, 2007, s.37). Som 
beskrivet ovan tar denna empiriska studie hänsyn till variationen via en jämförelse mellan 
kommunikationsförmågan (Skolverket, 2016a, s.56) och de övriga fyra förmågorna 
(Skolverket, 2016a, s.56). Jämförelsen presenteras via stapeldiagram och cirkeldiagram. 
Metoden som användes för att analysera data från läromedelsanalysen är univariat analys 
(Larsen, 2007, s.59–62). Variablerna från läromedelsanalysen fördelas i stapeldiagram och 
cirkeldiagram, vilket enligt Larsen (2007, s.59–62) är ett lämpligt sätt för att presentera 
resultatet från en univariat analys. Stapeldiagrammen presenterar variablerna i sifferform men 
för att förtydliga fördelningen presenteras variablerna i cirkeldiagram där de istället presenteras 
i procent. För att ytterligare förtydliga värdena anges dess aritmetiska medelvärde i relation till 
diagrammen (Larsen, 2007, s.59–62), vilket representerar förmågornas (Skolverket, 2016a, 
s.56) genomsnittliga förekomst. Vissa utvalda variabler presenteras även med en variationsvidd 
(Larsen, 2007, s.59–62), detta för att påvisa vilken skillnad av förekomst som det kan finnas 
mellan den främst förekommande förmågan (Skolverket, 2016a, s.56) mellan den minst 
förekommande förmågan (Skolverket, 2016, s.56). 
 
7.1.3 Kvalitativ metod 
Till skillnad från den kvantitativa metoden skriver Larsen (2007, s.24) att resultatet från den 
kvalitativa metoden oftast presenteras i form av en omfattande löpande text där mycket 
information ingår. I den löpande texten ingår det ofta citat från intervjun. Resultatet som 
framkommer går inte att generalisera och den kännetecknas av att den försöker att finna svar 
(Larsen, 2007, s.24). Metoden för att finna resultatet i en kvalitativ metod är ofta ostrukturerad, 
vilket t.ex. kan vara halvstrukturande intervjuer. Ibland kan även metoden vara relativt 
strukturerad, en passande metod att använda då är t.ex. strukturerade intervjuer (Larsen, 2007, 
s.24). Slutligen skriver Fejes och Thornberg (2014, s.36) skriver att den kvalitativa metoden 
både har sina brister och sina styrkor. En styrka menar Fejes och Thornberg (2014, s.36) är att 
den kvalitativa metoden har som syfte att visa en persons erfarenheter och lärdomar, detta för 
att förhoppningsvis skapa nya förståelser. Bristen i kvalitativa forskningen härleder ofta till 
forskaren själv. Att jobba med kvalitativ metod är ett arbetssätt som kräver en forskare som är 
kunnig, har självdisciplin och som är kreativ enligt Fejes och Thornberg (2014, s.36). I relation 
till det, skriver Larsen (2007, s.108–109) att det finns en del felkällor att ta hänsyn till däribland 
hur forskaren reagerar på det svar som ges under intervjun. 
 
7.1.4 Metodansats - fenomenografi 
Den frågor som ligger till grund för den kvalitativa metoden är: hur planerar och genomför 
matematiklärare en matematikundervisning som gynnar muntlig matematisk kommunikation? 
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Därför valdes det att använda fenomenografi som metodansats, då fenomenografi bland annat 
är en metodansats som syftar till att just finna svar på hur enskilda personer uppfattar och 
beskriver lärande (Dahlgren & Johansson, 2014, s.162–172). I detta fall kommer det att studeras 
hur lärare uppfattar och beskriver muntlig matematisk kommunikation. För att samla in data 
inom fenomenografi rekommenderades det av Dahlgren och Johansson (2014, s.166) att 
använda halvstrukturerade intervjuer. Det specifika med halvstrukturerade intervjuer skriver 
Dahlgren och Johansson (2014, s.166) är att de förutbestämda frågorna är få men specificerade 
som avser att leda in samtalet på undersökningens syfte. Under intervjun ska det pågå en dialog 
mellan den tillfrågade och intervjuaren, i dialogen kan det med fördel ges följdfrågor som bidrar 
till att svaren blir uttömmande och innehållsrika (Dahlgren & Johansson, 2014, s.166). Det är 
med andra ord en intervju som är levande och öppen. Av den anledningen är det viktigt att 
intervjun spelas in, allt för att inte missa några viktiga detaljer (Dahlgren & Johansson, 2014, 
s.166). 
 
7.2 Utformandet av intervjufrågor 
Syftet med intervjun var att få svar på frågan: Hur planerar och genomför matematiklärare en 
matematikundervisning som gynnar muntlig matematisk kommunikation? För att få svar på 
frågan utformades öppna frågor (se bilaga 2) där lärarens erfarenheter om att planera och 
undervisa för kommunikation som mål och kommunikation som medel (Lampert & Cobb, 
2012, s.237–249) låg i fokus. Intervjufrågorna innefattade även en del där syftet var att 
synliggöra deras syn på läromedel (Kihlström, 2007, s.50 & 160–161). Ordningen på frågorna 
är noggrant placerade för att skapa en medveten intervju, där den första frågan ger läraren en 
möjlighet att konkret förklara sin planering för matematikundervisningen. Frågan i sig kanske 
man inte i första hand kan koppla till muntlig matematisk kommunikation men genom att få 
svar på den frågan fick man en tydlig bild över deras pedagogiska tänk kring 
matematikundervisningen och i vilken utsträckning som de jobbar med matematikläromedlet. 
Larsen (2007, s.108–109) menar att ordningsföljden är viktigt då de frågor som har ställts 
tidigare under intervjun kan komma att påverka de svar som man får på nästa fråga. Sedan, 
följer frågor vars syfte är att ge svar som innefattar mer reflektion och egna perspektiv kring 
kommunikation och matematik. De två sista frågorna var kompletterande frågor som syftade 
till att få lärarna att reflektera kring matematiska kunskaper och sin egen matematik-
undervisning. I enlighet med Kihlström (2007, s.50 & 160–161) begränsades frågorna till sex 
stycken. Kihlström (2007, s.50 & 160–161) menar att en intervju inte ska pågå allt för länge 
plus om intervjun innehåller för många fasta frågor kan analysen försvåras. 
 
7.3 Forskningsetiska övervägande 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra riktlinjer att förhålla sig till om man ska forska på 
ett etiskt korrekt sätt, dessa fyra är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan följer en kort sammanfattning av vad varje 
kravs innebörd samt hur denna forskning har tagit hänsyn till det. 
 
7.3.1 Informationskravet 
Innan en forskare kan påbörja sin undersökning måste hen skicka ut information till de berörda. 
I informationen ska det tillkännages vilken typ av undersökning som ska genomföras, hur den 
ska gå till samt att den tillfrågade deltagande är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas 
(Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Informationen till de tillfrågade i denna undersökning har getts 
via ett informationsbrev (bilaga 1). Innan man ger de tillfrågade information om 
undersökningen är det viktigt att forskaren vet vilken typ av undersökning som hen kommer att 
bedriva (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Enligt Vetenskapsrådet (2002, s.7–8) finns det tre olika 
typer av undersökningar. Den undersökningstyp som kommer att beröras i detta arbete är den 
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första av de som Vetenskapsrådet nämner (2002, s.7–8). Den genomförs med hjälp av 
intervjuer, experiment eller enkäter osv. När man ska genomföra denna typ av undersökningen 
krävs det att den tillfrågade har fått lite förhandsinformation. Dock om förhandsinformationen 
på något sätt kan inkräkta på undersökningens syfte ska så lite förhandsinformation som möjligt 
ges ut. Förhandsinformationen till de tillfrågade i denna undersökning framkom i det 
informationsbrev (bilaga 1) som skickades ut. 
 
7.3.2 Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet varierar lite i och med vilken typ undersökning det är som ska genomföras. 
Om undersökningen går ut på att man t.ex. ska intervjua krävs det att man får samtycke innan 
undersökningen påbörjas. I denna empiriska ska kvalitativa intervjuer genomföras, mer 
specifikt intervjuer med matematiklärare, det krävs med andra ord ett samtycke innan 
intervjuerna kan påbörjas (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Därmed, i samma brev där 
informationen (bilaga 1) om studien framfördes fanns det även en del där ett samtycke att delta 
i undersökningen framgick. Att de hade samtyckt att delta framgick via att de hade skrivit under 
brevet. Att vara deltagare i en undersökning ger en del rättigheter över sitt deltagande såsom att 
man när som helst kan avbryta undersökningen eller att man själv kan styra på vilka villkor 
man deltar (Vetenskapsrådet, 2002, s.9–11). Även detta framkommer i informationsbrevet 
(bilaga 1). När den tillfrågade ska fatta sitt beslut om att delta eller om hen väljer att avbryta 
sitt deltagande ska detta ske helt utan påverkan av forskaren. Det är viktigt att forskaren och 
den tillfrågade inte har en relation som kan påverka undersökning. Om så är fallet bör 
undersökningen bedrivas så att forskaren omöjligt kan veta vilken information som kommer 
ifrån vilken deltagare (Vetenskapsrådet, 2002, s.9–11). Hänsyn till detta har tagits via att 
flertalet lärare har kontaktas och att forskaren inte har en personlig relation till någon av lärarna. 
 
7.3.3 Konfidentialitetskravet  
För att skydda de som väljer att delta i undersökningen ska alla tecken som kan härleda till 
personen att undanröjas enligt Vetenskapsrådet (2002, s.12). Hänsyn till detta tas via att t.ex. 
inte nämna de intervjuade lärarna vid namn i resultatet. Vidare, om det framkommer något 
under intervjun som kan vara etiskt inkorrekt att nämna i resultatet ska detta stanna mellan 
parterna som deltog under intervjun. Man får med andra ord inte skriva något som den 
tillfrågade anser är känslig information (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). I denna undersökning 
kommer intervjuerna att spelas in, denna information ges i informationsbrevet (bilaga 1), 
inspelningen kommer att raderas direkt när arbetet är genomfört. Om det skulle framgå att 
någon av de tillfrågade ej känner sig bekväma med att intervjun spelas in, kommer således det 
inte ske någon inspelning, då tillämpas skriftliga anteckningar istället. Slutligen, har forskaren 
tydliggjort i informationsbrevet att ingen av de tillfrågade kommer benämns med namn, detta 
kommer att betonas ytterligare under intervjun. 
 
7.3.4 Nyttjandekravet 
Vetenskapsrådet (2002, s.14) framhäver att intervjumaterialet från de kvalitativa intervjuerna 
inte får spridas vidare, varken till andra instanser eller till övriga forskare. Det är enbart 
forskaren som får använda det i vetenskapliga syften. Hänsyn till detta tas via att forskaren 
kommer att via att radera all information som inte framkommer i analysen. 
 
7.3.5 Rekommendationer av Vetenskapsrådet 
Utöver att Vetenskapsrådet (2002, s.15) hänvisar till de regler som forskaren ska ta hänsyn till, 
skriver de även om del rekommendationer som bör beaktas. En rekommendation är att om det 
framkommer något etiskt känsligt i det slutliga resultatet ska den tillfrågade få möjligheten att 
läsa detta innan det publiceras (Vetenskapsrådet, 2002, s.15). Forskaren bör även informera de 
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tillfrågade att om de vill läsa resultatet av arbetet kan hen skicka det färdiga arbetet dem. Dessa 
rekommendationer följs genom att det i informationsbrevet (bilaga 1) står att den tillfrågade vill 
läsa arbetet kommer möjlighet till det att finnas. 
 
7.4 Urval 
Larsen (2007, s.38–39 & s.77–78) skriver att när urvalet görs finns det olika metoder som man 
kan använda sig av. Vilket urval som man väljer beror på vilken metod som man använder sig, 
kvalitativ eller kvantitativ. Nedan presenteras urvalsprocessen för de intervjuade lärarna och av 
de valda matematikläromedlen. 
 
7.4.1 Urval av informanter och matematikläromedel 
Intervjuerna genomfördes utefter en kvalitativ metod, Larsen (2007, s.77–78) betonar att inom 
den kvalitativa forskningen sker ofta urvalet via ett icke sannolikhetsurval. Den kvalitativa 
forskningen är ofta ute efter att uppnå kunskap inom ett visst fenomen, inte att generalisera. I 
enlighet med Larsen (2007, s-77-78) skedde urvalet för vilka som blev tillfrågade via ett 
kvoturval. Enligt Larsen (2007, s.77–78) innebär ett kvoturval att forskaren först bestämmer 
hur många som ska delta i intervjun, i detta fall två till fyra stycken. Deltagarna kan vara av 
olika karaktär (Larsen, 2007, s.77–78), för denna empiriska studie var först och främst viktigt 
att de kontaktade personer var lärare och då främst matematiklärare. Av den anledning var det 
enbart matematiklärare i en vis svensk kommun som blev kontaktade via ett mejl. Mejlet 
innehöll kortfattad information om vem forskaren var, vad som är studiens syfte och ett 
informationsbrev (se bilaga 1) där ytterligare information om studien fanns att tillgå. 
Fortsättningsvis skedde urvalet genom att slumpen fick avgöra, ett så kallat enkelt 
slumpmässigt urval (Larsen, 2007, s.39 & s.78). Mer konkret, de matematiklärare som 
besvarade mejlet först blev sedermera de lärare som deltog i intervjun. Till sist, i samband med 
att de tillfrågade fick information om intervjuerna ställdes även frågan vilket matematik-
läromedel som de använde sig av. Det matematikläromedel som de använde sig av avgjorde 
vilket matematikläromedel som blev analyserat. Det visades sig att den ena skolan använder sig 
av; Matteborgen och den andra använder; Koll på matematiken. Årskursen för 
matematikläromedlen blev årskurs 5. Nedan följer en kort beskrivning av de utvalda 
matematikläromedlen som är baserad på hur de förklaras av förlaget (sanomautbildning.se). 
 
Koll på matematiken 
Koll på matematiken beskrivs som ett färgfullt och glatt (Björklund & Dalsmyr, 2016) 
matematikläromedel där tanken är att användaren ska bli matematiskt inspirerad. Det är 
utvecklat efter Lgr11 och ger i varje kapitel en tydlig bild för vilken förmåga eleverna jobbar 
med. För varje årskurs finns det två arbetsböcker för läsår, en för höstterminen och en för 
vårterminen. 
 
Matteborgen 
Föregångare till Koll på matematiken heter Matteborgen, den har blivit reviderad efter Lgr11. 
Den skildras som ett tydligt och strukturerat matematikläromedel där eleverna jobbar utefter 
sin förmåga då det finns möjlighet att nivåanpassa. Nivåanpassningen sker via olika spår; grönt, 
blått och rött. Gröna spåret är det spår som alla rekommenderas att räkna i först. I likhet med 
Koll på matematiken har Matteborgen, en bok för varje termin (Falck & Picetti, 2010). 
 
7.5 Genomförande 
Nedan beskrivs hur genomförandet av de kvantitativa intervjuerna gick till. Där framgår det i 
vilken ordning frågorna ställdes, hur inspelningen av intervjun gick till och på vilket sätt 
intervjuare agerade under intervjun. Genomförandet av läromedelsanalysen finns i rubriken 8.1. 
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7.5.1 Genomförande av intervjuerna 
Intervjuer genomfördes med tre olika lärare, varav två arbetar på samma skola. Alla intervjuer 
utfördes vid olika tidpunkter, det var med andra ord enskilda intervjuer. Intervjuerna 
genomfördes i Connect och spelades i enlighet med Fejes (2014, s.166) in med hjälp av en 
mobiltelefon. Intervjun inleddes med att kort berätta vad syftet för intervjun var, hur materialet 
från intervjun kommer att behandlas och att den tillfrågade hade möjlighet att läsa rapporten 
när den var färdigställd. Intervjun inleddes med att ställa frågan: Hur planerar du för din 
matematikundervisning? Syftet med att inleda med den frågan var att få lärarna att prata om 
något välbekant och lättsamt. De två efterföljande frågorna handlade om matematikläromedel 
och vad de anser att ett matematikläromedel bör innehålla samt hur de ansåg att 
matematikläromedlet uppmuntrade till kommunikation. Fjärde frågan var den frågan som var 
mest abstrakt och komplex; vad innebär muntlig kommunikation för dig? Man skulle även 
kunna säga att detta var kärnfrågan vars förhoppning var att ge svar på arbetes huvudsakliga 
fråga: Hur planerar och genomför matematiklärare en matematikundervisning som gynnar 
muntlig matematisk kommunikation? Det var under intervjun viktigt att den tillfrågade kände 
sig bekväm och avslappnad. För att påverka hur avslappnad den tillfrågade kände sig visades 
intresse från intervjuaren genom att nicka, humma eller genom att säga ord som: intressant, 
utveckla eller spännande. Ibland gavs det även följdfrågor vars syfte var att bidra till ett mer 
berikande svar (Dahlgren & Johansson, 2014, s.166). Intervjuerna pågick i ungefär trettio 
minuter. 
 
8. Analys  
Denna rubrik kommer att tydliggöra hur analysen av resultat har jobbats fram. Rubriken är 
uppdelad i två underrubriker då två olika analyser har genomförts. Den första analysen som 
presenteras är läromedelsanalysen, det beskrivs noggrant för hur läromedelsanalysen har 
genomförts. Den andra är analysen är en beskrivning av hur resultatet från intervjun har 
analyserats.  
 
8.1 Genomförande av läromedelsanalysen 
Syftet med läromedelsanalysen var att svara på frågan: Hur representeras kommunikations-
förmågan i jämförelse med procedursförmågan, begreppsförmågan, resonemangsförmågan 
och problemlösningsförmågan i matematikläromedel? För att kunna besvara frågan krävs det 
att man jämför hur stor del av matematikläromedlet som ger eleverna möjlighet att uppnå 
kommunikationsförmågan (Skolverket, 2016a, s.56) i relation till hur stor del som uppmanar 
till de fyra övriga förmågorna; procedursförmågan, begreppsförmågan, resonemangsförmågan 
och problemlösningsförmågan (Skolverket, 2016a, s.56). Genom att göra den jämförelsen ser 
man om matematikläromedlet är mer inriktad på t.ex. procedursförmågan som forskningar 
antyder (Jäder, 2015 & Sidenvall, 2015). Metoden för att genomföra jämförelsen började med 
att de berörda förmågorna studerades noggrant, detta för att kunna skapa en bild av hur en 
uppgift inom t.ex. problemlösningsförmågan skulle kunna se ut. Det undersöktes även om det 
fanns några verb som på något sätt passar bättre till en förmåga. Utöver förmågorna, finns det 
en kategori som heter förklaringar/odefinierbart, i den kategorin ingår de uppgifter som inte 
gick att matcha till någon förmåga eller de avsnitt där det t.ex. gavs en förklaring för metoderna 
för att lösa uppgiften. Proceduren för analysen var systematisk och genomfördes i enlighet med 
en univariat analys (Larsen, 2007, s.59–62), varje sidas uppgifter räknades enskilt och skrevs 
ned i en tabell, detta genomfördes för varje kapitel. För att vara säker på att alla uppgifter hade 
blivit räknade, räknades först det totala antal uppgifter. När kapitlet var slut kontrollräknades 
antal funna uppgifter inom en förmåga med antal totala uppgifter, om det inte stämde 
genomfördes räkningen av kapitel ytterligare en gång. För att öka reliabiliteten för 
undersökningen genomfördes analysen två gånger, vid två olika tillfällen. Slutligen bör det även 
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nämnas att analysen har utgått ifrån en elev som innehar en genomsnittlig god förmåga inom 
matematikämnet, eleven är varken låg- eller högpresterande. Av den anledning analyserades 
enbart det gröna spåret i Matteborgen, det gröna spåret är som förklarat under rubriken; 8.1.2. 
Nedan finns en förklaring på hur förmågorna (Skolverket, 2016a, s.56) har tolkats i analysen, 
exempel på uppgifter som är sammankopplad med förmågorna finns i bilaga 3. 
 
Kommunikationsförmågan 

• Verb som anses tillhöra förmågan: resonera, jämför, diskutera, prata, samtala, rita, skriv, 
beskriv med ord 

• En uppgift kan innebära att eleverna får möjlighet eller uppmanas till att: 
- Beskriva sina tankegångar eller idéer med sina klasskamrater. Utbytet kan ske via 

alla matematikens uttrycksformer. 
- Eleverna får möjlighet att samtala matematiskt eller lyssna på någon som pratar 

matematiskt. 

Resonemangsförmågan 

• Verb som anses tillhöra förmågan: resonera, jämför, para ihop 
• En uppgift kan innebära att eleverna får möjlighet eller till att: 

- Eleven uppmanas till att resonera sig fram till en lösning 
- Jämföra lösningar 
- Resonera sina lösningar enskilt eller tillsammans 

Procedursförmågan 

• Verb som anses tillhöra förmågan: räkna, beräkna, lös, para ihop, skriv ett uttryck, byt 
ut 

• En uppgift kan innebära att eleverna får möjlighet eller uppmanas till att: 
- Räkna på ett rutinmässigt sätt 
- Välja en lämplig metod för uppgiften 

Begreppsförmågan 

• Verb som anses tillhöra förmågan: välj bland orden, para ihop begreppen 
• En uppgift kan innebära att eleverna får möjlighet eller uppmanas till att: 

- Att använda eller skapa en förståelse för de matematiska begreppen 
- Eleverna får möjlighet att skapa samband och se likheter och skillnader mellan 

begreppen. 

Problemlösningsförmågan 

• Verb som anses tillhöra förmågan: ta reda på, lista ut 
• En uppgift kan innebära att eleverna får möjlighet eller uppmanas till att: 

- Att klura ut hur en uppgift kan lösas, uppgiften är ej en rutinuppgift 
- Eleven uppmanas till att försöka hitta alternativa lösningar 
- En uppgift som innefattar flertalet av de fem förmågorna och där eleven får 

reflektera och använda sin matematiska kunskap för att hitta svaret. 
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8.2 Fenomenografi som analysmetod i relation till studien  
Vid genomförandet av en fenomenografisk analys finns det sju steg som forskaren ska ta hänsyn 
till (Dahlgren & Johansson, 2014, s.167–170). Det första steget är att forskaren noggrant läser 
igenom materialet, detta bör rimligtvis göras två till tre gånger. Som beskrivet i rubrik 7.1.4 
spelades intervjuerna in. Inspelningen lyssnades sedan igenom två till tre gånger och under 
varje genomlyssning skrevs det stödanteckningar eller ibland hela citat som ansågs vara 
relevant för fortsättningen. Steg två innebär enligt Dahlgren och Johansson (2014, s.167–170) 
att forskaren ska skapa en struktur för sin analys. Ett sätt att skapa struktur och det sättet som 
har genomförts för denna fenomenografiska analys är att forskaren klipper ut de stycken eller 
svar som är av extra betydelse för sin undersökning (Dahlgren & Johansson, 2014, 167–170). 
Vidare, steg tre och steg 4 hänger i mångt och mycket samman, bägge innebär att man ska jobba 
undersökningens likheter och skillnader (Dahlgren & Johansson, 2014, s.167–170). Målet med 
en fenomenografisk metod skriver Dahlgren och Johansson (2014, s.167–170) är att hitta 
skillnader i hur de tillfrågade uppfattar ett fenomen men för att kunna göra det är det väsentligt 
att även hitta likheter då skillnader ofta kan vara gömda i likheterna. Steg 4 skriver Dahlgren 
och Johansson (2014, s.167–170) handlar om att forskaren ska skapa struktur på sina likheter 
och skillnader. Detta gör man genom att placera de nyfunna likheterna och skillnaderna i två 
olika grupper. Hänsyn, till steg tre och fyra har tagits via att i dokumentet där de betydelse 
svaren ligger har delats upp likheter och skillnader. I enlighet med Dahlgren och Johansson 
(2014, s.167–170) och vad de anser är steg fem i analysprocessen har dessa två grupper 
relaterats till varandra och de likheterna som uppstod samlades i ytterligare kategorier. Dessa 
kategorier namngavs sedan, namnet på kategorin uppmanar Dahlgren och Johansson (2014, 
s.167–170) ska vara relativt kort och tydligt beskriva vad kategorin innefattar. Detta är steg sex.  
 
Slutligen, steg sju är den fasen då forskaren går igenom sina kategorier och jämför dem med 
varandra för att försöka samla kategorierna i färre men mer uttömmande kategorier (Dahlgren 
& Johansson, 2014, s.167–170). Analysen av kategorierna ledde till att sex områden kunde 
identifieras. Dessa sex områden har studerats vidare och för att skapa en förståelse kring 
matematikläranas svar har de kategoriserats utifrån om studiens teori, kommunikation som mål 
och kommunikation som medel (Lampert & Cobb, 2003, s.237–249). Som beskrivet under 
rubriken 6 kan kommunikation som mål (Lampert & Cobb, 2003, s.237–249) sammankopplas 
med lärarens planering eller kommunikationsförmågan (Skolverket, 2016a, s.56).  Därav 
kommer de områden där resultatet av intervjusvaren som rör planering eller kommunikations-
förmågan (Skolverket, 2016a, s.56) att ingå under kommunikation som mål (Lampert & Cobb, 
2003, s.237–249). Kommunikation som medel (Lampert & Cobb, 2003, s.237–249). beskrivs 
även det ytterligare i rubrik 6. Det beskrivs att den muntliga matematiska kommunikation kan 
användas som ett lärandemoment om möjlighet till att kommunicera matematiskt ges via t.ex. 
matematiklärare eller matematikläromedel. Utifrån den beskrivningen kopplades alla 
intervjusvar som innehöll något om hur matematiklärare eller hur läraren använde sig av 
matematikläromedlet för muntligt kommunicera matematik att ingå under kommunikation som 
medel (Lampert & Cobb, 2003, s.237–249). Efter att de sex områdena hade studerats efter teorin 
(Lampert & Cobb, 2003, s.237–249) och studiens tolkning av teorin var det tre områden som 
ansågs passa ihop med kommunikation som mål (Lampert & Cobb, 2003, s.237–249) och tre 
områden som kunde kategoriseras tillsammans med kommunikation som medel (Lampert & 
Cobb, 2003, s.237–249).  
 
9. Tillförlighet 
Inom ramen för tillförlighet ingår det att forskningen både har validitet och reliabilitet i sin 
undersökning. Nedan presenteras för hur den här empiriska studien har tog hänsyn till 
validiteten och reliabiliteten. 
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9.1 Forskningens validitet 
En forskning som är valid är en forskning som innehåller data som väl överensstämmer med 
den valda frågeställningen (Larsen, 2007, s.80–81). Av den anledningen har den här empiriska 
studien tagit hänsyn till frågeställningen genom hela arbetet. Frågeställningen och syftet 
återkommer relativt ofta i olika rubriker för att ytterligare tydliggöra för läsaren. Enligt Larsen 
(2007, s.80–81) kan det i den kvalitativa forskningen vara enklare att skapa valid forskning då 
det i en högre grad är en process som genomsyras av flexibilitet. En bra metod som kan skapa 
en hög grad av validitet är att genomföra intervjuer. Som beskrivet under rubrikerna, 7.1 och 
9.1, har denna empiriska studie använt sig av kvalitativa intervjuer. I rubriken, 7.2 beskrivs det 
även att det är frågan: Hur planerar och genomför matematiklärare en matematikundervisning 
som gynnar muntlig matematisk kommunikation, som har varit i bakhuvudet hela tiden när 
frågeställningen till intervjun har skapats. Fenomenografi har varit analysmetoden för 
intervjuerna. Inom ramen för validitet, ingår det i fenomenografisk forskning att forskaren 
beskriver processen för intervjun och analysen. Det är med andra ord viktigt att kommunicera 
vad, hur och varför för att forskningen ska bli valid (Kihlström, 2007, s.164–165). Hänsyn till 
detta har tagits i rubrikerna, 9.1 och 7.1.4. På samma vis har frågan: Hur representeras 
kommunikationsförmågan i jämförelse med procedursförmågan, begreppsförmågan, 
resonemangsförmågan och problemlösningsförmågan i matematikläromedel? legat till grund 
för den kvantitativa läromedelsanalysen. Både när valet av metod gjordes, när analysmetod 
formades och vid genomförande av analysen. 
 
9.2 Forskningens reliabilitet 
Reliabilitet innebär att forskning är trovärdig och noggrann skriver Larsen (2007, s.80–81). 
Reliabiliteten kan testas via att flera forskare genomför en likvärdig undersökning, om alla 
forskare kommer fram till samma svar ökar reliabiliteten (Larsen, 2007, s.80–81). Att fler 
forskare genomför en likvärdig undersökning är dock inte alltid genomförbart. Forskaren kan 
istället öka reliabiliteten via att hen vid t.ex. en intervjusituation försöker vara så neutral som 
möjligt. I denna empiriska studie har forskaren, både i intervjuerna och läromedelsanalysen, 
tagit hänsyn till neutralitet och försökt att gå in i varje ny situation med öppna ögon och öron. 
Reliabiliteten kan även uppnås via att tydligt presentera det analyserade resultatet ifrån den 
fenomenologiska intervjun menar Kihlström (2007, 164–165). Genom att forskaren skriver 
citat från de tillfrågade under de utvalda kategorierna kan man uppnå ett tydligt och lättolkat 
resultat. Viktigt är dock att citatet inte är för långt, då det kan göra att läsaren får svårare att 
följa med i texten (Kihlström, 2007, s.164–165). Resultatet av den fenomenografiska analysen 
kommer därefter att presenteras med hjälp av korta citat. Slutligen, Larsen (2007, s.80–81) 
påpekar att det är av yttersta vikt att inte blanda ihop något material, forskaren måste vara 
väldigt noggrann med sitt material. Forskningsmaterialet för den här studien har, både för 
läromedelsanalysen och för intervjuerna, sparats i noggrant märkta mappar. Varje 
matematikläromedel har en egen mapp med alla samlade data och varje enskild intervju har en 
enskild mapp med citat och kortfattade minnespunkter. 
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10. Resultat 
Under den här rubriken presenteras resultatet av de kvalitativa intervjuerna och den kvantitativa 
läromedelsanalysen som har genomförts. Resultatet från de kvalitativa intervjuerna beskrivs via 
en löpande text med tillhörande citat från lärarna. Kvantitativa läromedelsanalysen framställs 
istället med stapel- och cirkeldiagram plus en tillhörande text där det kortfattat beskrivs vad 
diagrammen visar. I slutet av rubriken finns en sammanfattning av resultatet, slås läromedels-
analysen och intervjuerna ihop i tre sammanfattningar.  
 
10.1 Intervjuerna 
Syftet med intervjun var att finna svar på fråga: hur planerar och genomför matematiklärare en 
matematikundervisning som gynnar muntlig matematisk kommunikation? För att ytterligare 
förtydliga de sex områden (se rubrik 8.2) som framkom i analysen och dess relation till teorin 
(Lampert & Cobb, 2003, s.237–249) plus syftet med intervjun har en tabell utformats. I tabellen 
framkommer det även skillnader som har upptäckts från de likheter som påträffades under 
analysen. Rubriken är uppdelad i två större rubriker där kommunikation som mål presenteras 
först och sen presenteras de områden som ingår i kommunikation som medel. Resultat som 
presenteras under varje rubrik går att återfinna i tabellen nedan. När resultatet från de kvalitativa 
intervjuerna presenteras är det även av intresse att både visa skillnader och likheter från 
intervjusvaren då det kan bidra till en forskning som ger en bred bild av hur matematiklärare 
planerar för matematikämnet, muntligt kommunicerar matematik eller hur matematiklärare 
uppfattar kommunikationsförmågan (Skolverket, 2016a, s.56). Det ger även underlag till en 
välutvecklad resultatdiskussion. De likheter och skillnader som presenteras är i stämmer 
överens med de sex områden som framkom under analysen (se rubrik 8.2). 
. 
10.1.1 Tabell över kategorierna  
Kommunikation som mål  Förklaring till hur den behandlas i rubriken  

Kommunikationsförmågan och 
dess innebörd  

Med anledning till att denna studie behandlar 
kommunikationsförmågan ansågs det som högst 
relevant att både ställa en fråga rörande 
kommunikationsförmågan och lyfta det i resultatet. I 
analysen visade det sig att kommunikationsförmågan 
var lätt att blanda ihop med resonemangsförmågan. 
Det här området berörs både i resultat och i 
resultatdiskussionen. 

Lärarens planering för 
matematikämnet i relation till 
muntlig matematisk 
kommunikation  

I samband med att frågan rörande planering (se bilaga 
2) analyserades framkom det att lärarna planerade lite 
olika i förhållandet till matematikläromedlet. Detta 
ansågs vara av värde att lyfta i resultatet.  

Lärarnas kompentens kring 
begreppet muntlig matematisk 
kommunikation  

I relation till kommunikationsförmågan ansågs det som 
väsentligt att lärarna hade kännedom kring begreppet 
muntlig matematisk kommunikation. De likheter som 
framkom i analysen visade sig även ha skillnader i sig. 
Den främsta skillnaden var lärarnas uppfattning om 
hur eleverna muntligt kommunicera matematik på 
lektionerna.  

Kommunikation som medel   
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Matematikläromedlet i relation till 
kommunikationsförmågan 

Bakgrundskunskapen inför studien visade att 
matematikläromedel ofta behandlar 
procedursförmågan främst. Därav var lärarnas liknade 
erfarenhet om att både nuvarande eller tidigare 
matematikläromedel inte innehållet ett stort antal 
kommunikativa uppgifter intressant. Det var även 
intressant att i analysen se lärarnas olika uppfattningar 
om ett och samma matematikläromedel.  

Konstellationer i klassrummet 
t.ex. grupper eller par  

I studiens bakgrund har det framkommit att 
konstellationer i klassrummet spelar stor roll för 
elevernas möjlighet till att kommunicera. Därför 
ansågs det högst relevant att lyfta det resultat som 
framkom rörande konstellationerna. Lärarnas likheter 
kring konstellationer var stora men de sågs dess 
användningsområden på olika sätt.  

Vilket undervisningsmoment 
använder lärarna för att få 
eleverna att muntligt 
kommunicera matematik 

Det visade sig när analysen genomfördes att lärarna 
använde snarlika undervisningsmoment för att 
uppmuntra till muntlig matematisk kommunikation. 
När man däremot började granska likheterna närmare 
framkom det att lärarna såg utfallet av 
undervisningsmoment annorlunda, det är skillnaderna 
som lyfts upp.  

 
10.1.2 Kommunikation som mål i relation till intervjuer  
När det kom till planeringen skiljde sig lärarnas arbetssätt lite. Lärare 3 planerade i princip 
enbart utifrån läromedlet. Hen uttryckte att då Koll på matematiken beskrev vilka förmågor 
som de arbetade med för varje kapitel gav det hen trygghet i att förmågorna uppnåddes. Lärare 
1 sa att hen planerade på följande sätt: 

”Just nu när vi har Koll på matematiken, följer jag lärarhandledning och planerar efter 
den. Kopplar ihop det med utematte” 

Utöver det beskrev hen att hen både påbörjade och avslutade varje lektion med att göra en 
gemensam uppgift. Lärare 1 förklarade även att hen i samråd med Koll på matematiken försökte 
att planera för en undervisning som möjliggör att eleverna får utöva matematik på flera olika 
sätt; par, enskilt, grupper och utematte för att nämna några. Lärare 2 planerade inte efter 
matetikläromedlet utan gjorde en fristående planering. Hen arbetade med ett arbetsområde i 
taget och när det kom till användningen av matematikläromedlet, sa hen följande: 

”Jag använder mer läromedlet som ett stöd” 

Hen beskrev att hen hämtade uppgifter från tre olika matematikläromedel men i huvudsak 
Matteborgen. Hen uttrycker att matematikläromedlen fungerar som en bra resursbank för hen, 
för att undvika att hitta på egna rutinuppgifter som eleverna ska lösa. De uppgifter som hen 
hämtar är nivåanpassade efter elevernas nivå. Hen beskrev även att de varje fredag hade 
problemlösning på schemat och då fick eleverna lösa matematiska problem i grupp.  
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När det gäller vad muntlig matematisk kommunikation är så visade det sig att lärarna hade svårt 
att sätta fingret på det. Inte minst vad som egentligen är kommunikation och vad som är 
resonemang, lärare 2 svarade spontant följande på den frågan: 

”Kunna föra ett resonemang som en annan människa kan följa, kunna resonera med 
varandra. Kunna bygga på varandras tankar, kunna utmana tankarna” 

Efter att tillsammans ha fört lite samtal kring kommunikativ matematik utvecklades svaret till 
att handla om att eleverna skulle hitta en koppling mellan den matematiska symbolen och det 
egna språket samt att eleverna ska kunna uttrycka så att en annan människa förstår. Lärare 3 
nämnde att muntlig matematisk kommunikation innebär att eleverna får möjlighet att; 

”Vi tänker tillsammans, pratar tillsammans, använder matematiska begrepp” 

Även lärare 1 var inne på samma spår, hen nämnde att det handlade om att eleverna ska få 
möjlighet att tillsammans med andra elever kommunicera matematik. Hen sa att det var viktigt 
eftersom eleverna förklarar för varandra på ett annat sätt än vad en vuxen gör. Utöver det sa 
hen sa även att det är svårt för många elever att kunna uttrycka sig på sitt sätt. Under samtalet 
framkom det att en av anledningen till det skulle kunna vara att matematiken ses som ett ”rätt 
och fel” ämne. Lärare 1 menade att eleverna kan vara rädda för att uttrycka sina tankar då de 
inte vill svara ”fel”. Just svårigheten med muntlig matematisk kommunikation var 
återkommande i intervjun, lärare 1 beskrev det så här: 

”Otroligt svårt område att jobba med. Att få de att börja prata. Förklara för andra hur 
de tänker” 

Lärare 2 var även hen inne på svårigheten med att kommunicera matematik och att få eleverna 
att förstå att matematiken har sitt egna språk. Då det visade sig att det var svårt att få eleverna 
att kommunicera föll sig det naturligt att samtalet ledde in på spåret hur lärare göra för att få 
eleverna att kommunicera matematik. Lärare 1 hade kommit på en metod: 

”Problemlösningsuppgifterna brukar vi alltid göra i grupp, då är de tre till fyra stycken, 
och då har de alltid ett kort. En har kortet vad ska jag fråga?, den andra har kortet, vad 
får vi veta?, den tredje, vad får vi för svar? och den fjärde får vara lite sammanhållande 
länk.” 

Genom den här metoden gav hen eleverna en uppgift i samband med kommunikationen. 
Intressant i sammanhanget var att det nämndes i samband med att eleverna arbetar med 
problemlösning något som även lärare 2 nämnde i samband med kommunikation. Hen sa att de 
varje fredag gjorde problemlösningsuppgifter för att få in kommunikation. Som metod för att 
lösa problemlösningen använde de EPA-metoden. Alla lärare beskriver även att det inte sällan 
är matematiska spel som utgör den matematiska kommunikationen i klassrummet. Lärare 3 
säger att de i samband med matematiska spel, blir mycket matematiskt prat. Lärare 1 å andra 
sidan säger att det är lättare att få de att kommunicera matematik två och två då risken finns att 
matematik kommer vid sidan av själva spelet. 
 
11.1.3 Kommunikation som medel i relation till intervjuerna   
Svaren om hur lärarna använde matematikläromedel och hur de uppfattade sitt 
matematikläromedel var lite tudelat. Det var två av lärarna som använde Koll på matematik och 
en av lärarna tog uppgifter från i huvudsak Matteborgen. Lärare 3 uttryckte följande om Koll 
på matematiken: 

”Det är det bästa läromedlet som jag har haft” 
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Hen menade att det var det bästa matematikläromedlet som de någonsin hade haft då det stämde 
så väl överens med Lgr11 (Skolverket, 2016a). Hen uttryckte också att det här var första 
matematikläromedlet där de inte behövde komplettera från andra matematikläromedel. Lärare 
1 som också använde Koll på matematik, instämde delvis med lärare 3 men hen kunde se några 
brister i boken och då framför allt när det kom hur Koll på matematik använde kommunikation. 
I samband med frågan; hur anser du att begreppet kommunikation beskrivs i läromedlet?, 
svarade lärare 1: 

”Få dem att kommunicera matte, få de att förstå att de ska prata matte. Det skulle jag 
nog säga att det är lite luddigt i den boken” 

Med svaret menade hen att då kommunikation i princip alltid var kopplat till att eleverna fick 
spela kommunikativa spel, försvann fokus från det matematiska samtalet och istället 
förknippade eleverna kommunikation med att få möjligheten att spela. Ytterligare, lärare 2 var 
den lärare som uttryckte en helt annan syn på läromedel, hen sa följande; 

”Det finns inga kompletta läromedel” 

Med det menade hen att det är många matematiska områden som ett matematikläromedel inte 
innefattar, däribland den praktiska delen. Hen sa även att hen inte såg någon anledning till att 
jobba sida upp och ned i läromedlet. I detta argument instämmer lärare 1, hen sa att man inte 
slaviskt behöver följa läromedlet.  
 
Något som alla hade gemensamt, var hur upplägget kring klassrumskonstellationer kunde se ut. 
Alla lärare uttryckte att när de räknade i boken med t.ex. rutinuppgifter skulle det vara tyst i 
klassrummet, eleverna kunde få viska till varandra, detta för att uppmuntra eleverna till att 
hjälpa varandra. Lärare 1 uttryckte även att eleverna i hens klass var duktiga på att hjälpa 
varandra. Lärare 2 uttryckte att ibland då och då fick eleverna möjligheten att arbeta i par. 
Ytterligare, alla lärare sa att när de skulle lösa problem eller jobba kommunikativt skedde det 
oftast i grupp om tre till fyra personer. 
 
10.2 Läromedelsanalysen 
I denna rubrik finns resultatet från läromedelsanalysen, syftet med läromedelsanalysen var att 
besvara frågan: Hur representeras kommunikationsförmågan i jämförelse med procedurs-
förmågan, begreppsförmågan, resonemangsförmågan och problemlösningsförmågan i 
matematikläromedel?. I relation till analysmetoden; univariat analys (Larsen, 2007. s.59–62), 
framställs resultatet i form av två olika diagram, ett stapeldiagram och ett cirkeldiagram. I 
stapeldiagrammet presenteras vilka matematikuppgifter i matematikläromedlet som hör till 
vilken förmåga och i cirkeldiagrammet presenteras data i procent. Hänsyn till teorin, 
kommunikation som medel (Lampert & Cobb, s.237–249), har tagits via att en jämförelse 
mellan kommunikationsförmågan (Skolverket, 2016a, s.56) och de övriga fyra förmågor 
(Skolverket, 2016a, s.56) görs.  
 
11.2.1 Stapeldiagram – Koll på matematiken 5B 
I följande stapeldiagram presenteras antalet uppgifter som hör till de fem förmågorna. Det 
synliggörs att procedursförmågan är den förmågan som i fyra av fem kapitel är främst 
förekommande. Det kapitel där fördelningen mellan de olika förmågorna är jämnast är kapitel 
10: cirkeldiagram, lägesmått och sannolikhet. Vidare, visar diagrammet att kapitel 9: 
beräkningar, prioriteringsregler och avrundning, är det kapitel där det förekommer minst 
spridning bland förmågorna. Där var det hundrasju uppgifter som kan paras ihop med 
procedursförmågan, detta kan jämföras med den förmågan som förekom i näst flest uppgifter: 
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problemlösningsförmågan. Det var trettionio uppgifter som utvecklade problemlösnings-
förmågan. Slutligen, de förmågor som är minst representerade i uppgiftsform är 
begreppsförmågan och kommunikationsförmågan. Medelvärdet för begreppsförmågan var åtta 
uppgifter per kapitel och uppgifter som utvecklade kommunikationsförmågan var ungefär tio 
uppgifter per kapitel. Vilket kan jämföras med den förmågan för är mest förekommande, 
procedursförmågan, medelvärdet för antal uppgifter i varje kapitel är sextio uppgifter. 

 
 
10.2.2 Cirkeldiagram – Koll på matematik 5B 
För att få en övergripande bild av hur fördelning mellan olika uppgifter såg ut i Koll på 
matematik 5B gjordes ett cirkeldiagram. Det visar att fyrtiosju procent av uppgifterna utvecklar 
procedursförmågan. Näst flest uppgifter utvecklar problemlösningsförmågan; tjugotvå procent. 
Enbart åtta respektive sex procent av uppgifterna uppmanar eleverna till kommunikation eller 
att förstå/använda begrepp. Totalt sätt är det tjugoen procent av uppgifterna som uppmanar 
eleverna till att kommunicera med ett kommunikativt uttryckssätt eller att resonera. 
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10.2.3 Stapeldiagram – Matteborgen 5A 
Det här stapeldiagrammet presenterar hur väl representerad de fem förmågorna i Matteborgen. 
I likhet med Koll på matematik är det procedursförmågan som är mest förekommande. I medel 
är det fyrtiotvå uppgifter i varje kapitel som kan förknippas med procedursförmågan, detta kan 
jämföras med problemlösningsförmågan som är den förmåga som förekommer i näst flest 
uppgifter. Problemlösningsförmågan har ett medelvärde på tio uppgifter per kapitel. Den 
förmågan som är minst synlig är kommunikationsförmågan, i medel är det tre uppgifter per 
kapitel som utvecklar kommunikationsförmågan. Tätt efter kommer uppgifter som utvecklar 
begreppsförmågan, det är fyra uppgifter som i medel utvecklar begreppsförmågan. 

 
 
10.2.4 Cirkeldiagram – Matteborgen 5A 
Som stapeldiagram; 12.2.3 antydde är det procedursförmågan som förekommer i flesta antal 
uppgifter, femtioåtta procent av uppgifter utvecklar procedursförmågan. I likhet med Koll på 
matematiken 5B kommer problemlösningsförmågan på andra plats med fjorton procent dock är 
skillnaden mellan resonemangsförmågan som ligger på tredje plats endast tre procent. 
Intressant i sammanhanget är att förklarningar av uppgifter förekommer i sex procent av 
uppgifter medan kommunikationsförmågan representeras i fem procent. Om man slår ihop de 
kommunikativa förmågorna; kommunikation och resonemang blir det totalt elva procent av 
uppgifterna som på något sätt innefattar kommunikativa uttryckssätt eller uppmuntrar till 
resonemang. 
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10.3 Sammanfattning av resultatet – studiens huvudsakliga slutsatser  
I relation till studiens teori, kommunikation som medel och kommunikation som mål 
(Lampert & Cobb, 2003, s.237–249) och studiens syfte: att synliggöra hur två aktörer i 
matematikklassrummet, matematikläromedel och matematiklärare, främjar eleverna till att 
muntligt kommunicera matematik, har några huvudsakliga slutsatser framkommit.  

- Matematikläromedeluppgifter ger eleverna främst möjligheten att utveckla 
procedursförmågan  

- Lärarnas olika sätt att planera för matematikundervisningen med hänsyn till 
matematikläromedel och muntlig matematisk kommunikation  

- Komplexiteten med kommunikationsförmågan och hur det påverkar elevers 
möjlighet till att muntlig kommunicera matematik 

 
10.3.1 Matematikläromedeluppgifter ger eleverna främst möjligheten att utveckla 
procedursförmågan  
Att matematikläromedlet främst hade uppgifter vars syfte var att utveckla procedursförmågan 
framgår tydligt i tabellerna 12.2.2 och 12.2.4. De visar att procentuellt sätt utvecklar 47 
respektive 58 procent av uppgifterna procedursförmågan. Enbart åtta respektive fem procent av 
uppgifterna kunna förknippas med kommunikationsförmågan. Med andra ord är det mindre än 
tio procent av uppgifterna i Koll på matematiken och Matteborgen som uppmanar eleverna till 
att utveckla kommunikationsförmågan. Intressant att nämna i sammanhanget är att i analysen 
räknades alla uppgifter som överensstämde med de kommunikativa uttrycksätten. Det visade 
sig i analysen att flertalet kommunikativa uppgifter uppmanade eleverna till att rita eller skriva. 
Om man hade exkluderat alla uppgifter där det var de kommunikativa uttrycksätten rita eller 
skriva som var i fokus och istället enbart tittat på antal uppgifter med att tala, hade resultatet för 
hur lite som det kommunikativa uttryckssättet tala förekommer varit häpnadsväckande.  
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10.3.2 Lärarnas olika sätt att planera för matematikundervisningen med hänsyn till 
matematikläromedel och muntlig matematisk kommunikation  
I intervjuerna med lärarna framkom det att två av tre lärare planerar efter sitt 
matematikläromedel. En av dessa lärare uttryckte också att hen ytterst sällan kollar i 
styrdokumenten då dess matematikläromedel redan tydligt redogör förmågorna. Den andra av 
de två lärarna uttrycker att hon planerar efter matematikläromedlet men att hon även planerar 
korta undervisningsmoment utöver matematikläromedlet. Den tredje läraren planerar å andra 
sidan inte alls med hänsyn till matematikläromedlet. Hen planerar utefter elevernas nuvarande 
kunskaper och använder matematikläromedlet som en slags resursbank för matematiska 
uppgifter. Trots deras olika skilda sätt att planera för matematikundervisningen uppfattningar 
visade det sig att lärarna undervisade relativt lika i förhållande till muntlig matematisk 
kommunikation. Alla beskrev att de oftast använde matematiska spel eller problemlösning för 
att uppmuntra eleverna till kommunikation. I samband med matematiska spel eller 
problemlösning bildas elevgrupper av lärare. Den här typen av undervisningsmoment skedde 
ungefär en gång i veckan sa alla lärare. Resten av mateundervisningen var det tyst räkning som 
var i fokus.   
 
10.3.3 Komplexiteten med kommunikationsförmågan och hur det påverkar elevers 
möjlighet till att muntlig kommunicera matematik 
Kommunikationsförmågan och dess innebörd har ett relativt stort tolkningsutrymme då mycket 
kan ingå i en undervisning som strävar till att uppnå kommunikationsförmågan. Lägg där till 
kommunikation som begrepp bör tas i beaktning när man ska beskriva kommunikations-
förmågan. Komplexiteten i detta framkom under intervjun. Alla lärare hade olika svar på vad 
muntlig matematisk kommunikation innebär. En lärare svarade relativt svävande på frågan. En 
annan svarade att det är när eleverna får möjlighet att tillsammans med andra uttrycka sig 
matematiskt och en tredjes lärares första svar var snarare ett svar kring vad resonemangs-
förmågan innebär. Två av lärarna pratade även om svårigheten att få eleverna att muntligt 
kommunicera matematik i klassrummet. Det framkom att en anledning till den svårigheten var 
att eleverna såg matematiken som ett ”rätt eller fel” ämne. Hur de uppmuntrade eleverna till att 
muntligt kommunicera matematik skiljde sig lite men en av lärarna använde sig av de didaktiska 
grundfrågorna.  
 
11. Resultatdiskussion 
Utifrån studiens tre huvudsakliga resultat kommer det att föras en diskussion där tidigare 
forskning vävs in för att styrka slutsatser, reflektioner eller teser. I enlighet med Larsen (2007, 
s.123) kommer diskussionen att förhålla sig fackmässig och forskarens egna åsikter utan stöd i 
litteraturen kommer knapphändigt att förekomma. Diskussionen kommer att föras framåt med 
hjälp av teorin: kommunikation som mål och kommunikation som medel (Lampert och Cobb, 
2003, s.237–249). Syftet med resultatdiskussionen är att förtydliga om syftet: att belysa hur två 
aktörer i matematikklassrummet, matematikläromedel och matematiklärare, främjar eleverna 
till att muntligt kommunicera matematik har uppnåtts via resultatet.  
 
11.1 Matematikläromedeluppgifter ger eleverna främst möjligheten att utveckla 
procedursförmågan  
I relation till kommunikation som medel ingår matematikläromedel som ett slags medel. I 
läromedelsanalysen framkom det att matematikläromedel till stor del innefattar uppgifter som 
utvecklar procedursförmågan (Skolverket, 2016a, s.56) och att under tio procent av uppgifterna 
syftar till att utveckla kommunikationsförmågan (Skolverket, 2016a, s.56). Den här typen av 
upptäckt är inte ovanlig, både Skolinspektion (2009), Jäder (2015, s.33) och Sidenvall (2015, 
s.32–33) har kommit fram till samma upptäckt. Jäder (2015, s.35) beskriver att problematiken 
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med att matematikläromedlet till stor del innehåller procedursuppgifter är att eleverna ägnar sig 
åt att systematiskt räkna uppgifterna istället för att fokusera på att verkligen lära sig matematik. 
Med den här vetskapen vore det intressant att föra en diskussion om ett matematikläromedel 
kan fungera som ett medel för kommunikation (Lampert & Cobb, 2003, s.237–249). När enbart 
ungefär tio procent av uppgifterna uppmanar till kommunikation kanske man inte kan se det 
som ett medel. Ur ett större perspektiv skulle bristen på kommunikativa uppgifter kunna leda 
till att eleverna får bristfälliga kunskaper inom matematikämnet då fördelningen mellan 
förmågorna (Skolverket, 2016a, s.56) i matematikläromedlet gör att eleverna inte får möjlighet 
att utveckla alla matematikens förmågor. Utöver att eleverna kanske inte får möjlighet att 
utveckla alla förmågor uteblir även de gynnsamma effekterna med att muntligt kommunicera 
matematik. Både Sterner (2015, s.16–17) och Boaler (2011, s.43) betonar fördelarna med att 
eleverna får möjlighet till att utrycka sina matematiska tankar muntligt. Genom att muntligt 
kommunicera matematik menar Sterner (2015, s.16–17) och Boaler (2011, s,43.) att de 
utvecklar sin matematiska förståelse. Utifrån det sammanhanget, kan det ses som olyckligt att 
matematikläromedlet inte har fler uppgifter vars syfte är att uppmuntra eleverna till att muntligt 
kommunicera matematik. Inte minst om matematikläromedlet ska fungera som ett medel för 
kommunikation (Lampert & Cobb, 2003, s.237–249). Slutligen, bristen på uppgifter som 
utvecklar kommunikationsförmågan (Skolverket, 2016a, s.56) innebär att det ligger det på 
lärarens bord att få eleverna att utveckla kommunikationsförmågan (Skolverket, 2016a, s.56). 
Vilket även det kan bli problematiskt i vart fall om det ter sig som Riesbeck (2015, s.42) skrev, 
att det främst är matematikläraren som för en muntlig matematiska kommunikation. Om läraren 
även blir influerad av de verb (rita, skriva eller göra) som främst förekommer i 
matematikläromedlet kan det leda till att hen främst använder verb som inte skapar en 
fördelaktig muntligt matematisk kommunikation. De verb som var mindre förekommande i 
matematikläromedlet var just de verb som skapade en gynnsam muntlig matematisk 
kommunikation t.ex. jämföra eller resonera (Riesbeck, 2017, s.44–45). Därav är det väsentligt 
att matematikläraren nog tänker till när hen presenterar uppgifter eller grupparbeten för 
eleverna, annars finns risken att den muntliga matematiska kommunikationen ej blir gynnsam. 
 
11.2 Lärarnas olika sätt att planera för matematikundervisningen med hänsyn 
till matematikläromedel och muntlig matematisk kommunikation 
Inom ramen för kommunikation som mål kan man förhålla sig till en av de huvudsakliga 
slutsatserna: lärarnas olika sätt att planera för matematikundervisningen med hänsyn till 
matematiskläromedel och muntlig matematisk kommunikation. Upptäckten att lärare planerar 
olika är i sig inte revolutionerade, alla lärare har sin syn på matematikundervisning och bör så 
vara. Det som däremot var intressant med slutsatsen var förhållandet till matematikläromedlet 
i samband med planeringen och på vilket sätt som det hämna eller gynna den muntliga 
matematiska kommunikationen. Som beskrivet var det två av lärarna som planerade utifrån sitt 
matematikläromedel. Sidenvall (2015, s.21–24) påvisar att det inte är ovanligt att lärare ser 
matematikläromedlet som en indirekt läroplan för matematikämnet och Jäder (2015, s.24–25) 
påpekar att matematikläromedlet är ett av de styrande tingen i matematikundervisningen. Det 
är med andra ord inte ovanligt att matematiklärare planerar utifrån matematikläromedel. De 
lärarna som planerar i relation till matematikläromedlet bör ta i beaktade det som föregående 
rubrik var inne på, matematikläromedlets skeva fördelning mellan förmågorna. Den lärare som 
skapade sin egna planering utan påverkan av matematikläromedlet sa att det inte finns några 
kompletta läromedel, hen var med andra ord medveten om bristerna i matematikläromedlen. 
Skolverket (2011a, s.12) skriver att en planering bör utgå ifrån förmågorna (Skolverket, 2016a, 
s.56), det är utifrån förmågorna som innehållet i undervisningen ska utvecklas. Om en lärare 
utgår ifrån matematikläromedlet kan detta innebära vissa problem. Jäder (2015, s.28) påpekar 
att matematikläromedlets innehåll i viss mån speglar vad matematikundervisningen ska 
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innehålla. Vilket i sammanhanget kan ses som oroväckande med tanke på den skeva 
fördelningen av förmågorna som läromedelanalysen visade. Den skeva fördelningen kan göra 
att lärarna får en bild av att procedursförmågan (Skolverket, 2016a, s.56) är den som bör ta få 
mest rum i matematikundervisning då det är den som är mest representerad i 
matematikläromedlet. Vilket i sin tur kan skapa en undervisning där de underrepresenterade 
förmågorna (Skolverket, 2016a, s.56) såsom kommunikation och resonemang hamnar i 
skymundan. Om kommunikationsförmågan kommer i skymundan blir även kommunikation 
som mål knepigt att uppnå. Av den anledningen vore det fördelaktigt om en reflektion från 
lärarnas håll kring matematikläromedlens innehåll skapas. Jäder (2015, s.43) uttrycker att det 
är viktigt att läraren just reflekterar kring matematikläromedlets innehåll. Sidenvall (2015, s.35) 
delar den bilden och säger att om lärarna aktivt väljer vilka uppgifter som verkar relevanta att 
lösa i matematikläromedlet kan mycket av problemet med den skeva fördelningen lösas.  
 
En planering kan inte bara ses som ett mål i relation till kommunikation (Lampert & Cobb, 
2003, s.237–249) utan som ett medel för kommunikation. I en planering ingår det även att ta 
hänsyn till om undervisningen ska ske enskilt, i elevpar eller i elevgrupper (Skolverket, 2011a, 
s.18). Dessa konstellationer kan på olika sätt ses medel för kommunikation (Lampert & Cobb, 
2003, s.237–249). Alla lärare vittnade om att det var ”tyst räkning” som förekom mest som 
undervisningsmoment. Vilket Skolverket (2011, s.18) påvisar kan få ogynnsamma effekter för 
elevers lärande. Den muntliga matematiska kommunikationen uppkom vid problemlösning, 
eller matematiska spel. Vid problemlösning eller matematiska spel uppgav alla lärarna att 
eleverna fick jobba i grupp, det är med andra ord kooperativt (Jensen, 2012, s.125–128) arbete 
som är främst förekommande vid denna typ av undervisningsmoment. Det var även relativt 
vanligt att kommunikation förekom vid genomgångar som mynnande ut i matematiska 
diskussioner, vilket Boaler (2011, s.43) förespråkar är fördelaktigt för elevernas matematiska 
kommunikation. Att den muntliga matematiska kommunikationen oftast uppstår vid grupp-
arbeten eller genomgångar kan även ses som en nackdel. Åtminstone om man ska lyssna på 
Jensen (2012, s.123–124) som skriver att dyader (par) är den mest gynnsamma formen av 
konstellationer i klassrummet. Av den anledningen är det kanske synd att lärarna vittnade om 
att eleverna fick jobba i par eller grupper ibland men att merparten av matematikundervisning 
där man räknade rutinuppgifter främst pågick i tystnad. Kanske att eleverna hade gynnats av att 
få möjlighet att kommunicera matematik på en daglig basis. Inte för den sakens skull högljutt 
men att den dagliga undervisningen inte präglas av tystnad utan att den präglas av ett 
kommunikativt matematikklassrum där eleverna, som en lärare beskrev, försöker att hjälpa 
varandra. Där lärarna medvetet placerar eleverna så att gynnsamma dyader bildas, dyader som 
ger eleverna möjlighet att utveckla sin matematiska kommunikationsförmåga (Skolverket, 
2016a, s.56) utan att de nödvändigtvis tänker på det. En annan typ av muntlig matematisk 
kommunikation som skulle gynna eleverna är att matematiklärare använder sig av utforskande 
samtal (Skolforskningsinstitutet, 2017, s.31–37). Inom ramen för de utforskande samtalen kan 
läraren belysa elevernas felsvar, att belysa elevernas felsvar menar Skolforskningsinstitutet 
(2017, s.44–45) kan leda till eleverna själva via resonemang upptäcker vart det har blivit fel. 
Om en matematiklärare tar hänsyn till kommunikativa konstellationer (Jensen, 2012, s.123–
124) eller använder sig av utforskande samtal (Skolforskningsinstitutet, 2017, s.31–37) i det 
dagliga matematikklassrummet kommer kommunikationen att kunna fungera som ett medel 
(Lampert & Cobb, 2003, s.237–249). 
 
11.3 Komplexitet med kommunikationsförmågan och hur det påverkar elevers 
möjlighet till att muntligt kommunicera matematik 
Kommunikationsförmågan (Skolverket, 2016a, s.56) är en förmåga som på många sätt är 
komplex. Både att förstå som förmåga men även att genomföra en matematikundervisning som 
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utvecklar kommunikationsförmågan (Skolverket, 2016a, s.56). Att det är ett komplext begrepp 
synliggjordes inte minst under intervjun med lärarna, då alla lärare i princip hade olika svar på 
frågan; vad innebär muntlig matematisk kommunikation för dig? En lärare gav först ett svar 
som snarare hänger ihop med resonemangsförmågan (Skolverket, 2016a, s.56). Efter lite 
eftertanke mynnande det ut i eleverna ska kunna uttrycka sig matematisk. En annan sa att det 
handlar om att elever och lärare tillsammans kommunicerar matematik med hjälp av begreppen. 
Den tredje var inne på samma spår, att lära sig tillsammans, men pratade även om att elevernas 
förståelse ökar med hjälp av muntlig kommunikation. Trots att det var en svår och komplex 
fråga nämnde lärarna oberoende av varandra tre olika nyckelpunkter med muntlig matematisk 
kommunikation. Som både Skolverket (2017, s.11), Sterner (2015, s.16–17) och Boaler (2011, 
s.43) menar är väsentligt inom ramen för muntlig matematisk kommunikation. Lärarna nämnde 
tre nyckelpunkter för muntlig matematisk kommunikation men de nämnde egentligen inte vad 
muntlig matematik innebär för dem. De sa hur de undervisade i det, alltså hur de använde 
kommunikation som medel men när det kom till att förklara kommunikation som mål (Lampert 
& Cobb, 2003, s.237–249) blev det genast mer komplext. En slutsats att dra utifrån det är att 
lärare känner till hur man uppmuntrar till muntlig matematisk kommunikation men har mindre 
förståelse för hur eller om deras kommunikativa undervisning utvecklar kommunikations-
förmågan (Skolverket, 2016a, s.56). Sterner (2015, s.69) kan utifrån sin studie se liknande 
resultat, där använder lärare begrepp som hör till kommunikation men de förklarar aldrig 
kommunikationsbegreppet fullt ut. Ytterligare, vi har redan varit inne elevpar och elevgrupper, 
gynnar den muntliga matematiska kommunikationen på olika sätt, men hur lärarna rent 
didaktiskt gör för att få eleverna att kommunicera har inte berörts. I intervjun med lärarna 
framkom det att två av tre lärare upplevde att det var problematiskt att få eleverna att 
kommunicera matematik. En anledning till det sa en av lärare kunde vara att eleverna såg 
matematiken som ett ”rätt eller fel” ämne, vilket i relation till Jensen (2012, s.125–128) skulle 
kunna ses som att om matematiken ses som ett ”rätt eller fel” ämne finns det risk att 
kommunikationen blir stängd. Detta gynnar inte någon av de medverkande partnerna. Läraren 
bör istället sträva efter att skapa en öppen kommunikation, en kommunikation som har ett 
gemensamt mål. Ett sätt att skapa en öppen kommunikation är att göra som lärare 1 vittnade 
om, att ta hjälp av öppna frågor vid grupparbete. Skolforskningsinstitutet (2017, s.23) menar 
att en öppen fråga syftar till fler svar. I det här fallet skapar även den typ av frågor som lärare 
1 använde sig en kommunikation som ledde till ett gemensamt mål. Genom att skapa en öppen 
kommunikation framhävs även det väsentliga i muntlig matematisk kommunikation, som är att 
eleverna får möjlighet att beskriva sina egna tankar eller ta del av någon annans tankar, eleverna 
kommunicerar då om matematiken (Sterner, 2015, s.16–17).  
 
12. Metoddiskussion 
En stor och betydelse full del av metoden är huruvida den skapar en undersökning med både 
reliabilitet och validitet. Detta för att skapa en undersökning som både är trovärdig och relevant. 
Ytterligare en aspekt, är att kunna diskturera sina valda metoder och att kunna se de både från 
en positivt och ett negativt perspektiv. Det här avsnittet kommer att just göra det, vända och 
vrida på metoden. Vad som gjorde metoden gynnsam men även vad som gjorde den mindre 
gynnsam. För att skapa en tydlighet i diskussionen har den delats upp i tre tydliga rubriker. 
 
12.1 Nackdelar och fördelar med att använda både kvantitativ och kvalitativ 
metod 
Larsen (2007, s.81) skriver att det en fördel att använda både kvantitativ och kvalitativ metod 
för att öka reliabiliteten och validiteten. Just i detta fall ökade studiens reliabilitet och validitet 
avsevärt genom att använda båda metoderna. Om det enbart hade gjorts en kvantitativ 
läromedelsanalys hade det gett en skev och orealistisk bild av hur matematikundervisningen ser 
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ut. Om det vice versa bara hade gjorts kvalitativa intervjuer hade även det gett en skev bild av 
matematikundervisning då det visade sig i intervjuerna att lärare i mångt och mycket förlitar 
sig på matematikläromedlet. Nackdelen med att använda sig av både kvantitativ och kvalitativ 
metod menar Björkdahl Ordell (2007, s.197) är att det är tidskrävande och att det av den 
anledningen kanske inte är lämpligt för ett examensarbete. Att genomföra en läromedelsanalys 
samt intervjuer har tagit mycket tid. Inte minst att hitta lämpliga metoder för att kunna 
genomföra bägge delarna. Det har även varit en fin balansgång mellan att bara skrapa på ytan 
av muntlig matematiskt matematisk kommunikation och att få ett examensarbete med djup i sig 
(Björkdahl, Ordell, 2007, s.197). I efterhand kan jag dock se att den fördel som båda metoder 
gav överväger nackdelen. Genom en kvantitativ läromedelsanalys och kvalitativa intervjuer 
fick detta arbete ett djup och ett givande resultat som förhoppningsvis visar en heltäckande bild 
av matematikundervisningen. När det blev resultatet för arbetet blev tiden som lades ned 
obetydlig. 
 
12.2 Metoden för intervjuerna 
Den största utmaningen med intervjuerna var att sätta sina personliga åsikter och föreställningar 
åt sidan, något som Fejes och Thornberg (2014, s.36) ser som den största nackdelen med 
kvalitativa metoden. I sammanhanget blev det även en ännu större utmaning då lärarna inte 
alltid gav uttömmande svar eller svarade svävande och med ett oklart svar. När inte lärarna gav 
uttömmande svar var det svårt under intervjusituationen att inte ställa en ledande följdfråga för 
att få det förväntade svaret. Vilket enligt Larsen (2007, s.80–81) kan ha skapat en forskning 
inte innehar en lika hög grad av reliabilitet som det kanske skulle ha haft om de ställda frågorna 
gav det förväntade svaret. Viktigt att nämna i sammanhanget är att det kanske inte alls var 
lärarnas ”fel” att frågorna inte blev uttömmande, utan det kanske var frågorna för intervjun som 
inte var tillräckligt tydliga eller uppmuntrade lärarna till att svara uttömmande. Som beskrivet 
under rubriken; 10.1 forskningens validitet så skapades frågorna utefter frågan: hur planerar 
och genomför matematiklärare en matematikundervisning som gynnar muntlig matematisk 
kommunikation?. Detta i enlighet med Larsen (2007, s.80–81) som skriver att en valid forskning 
ska överensstämma med frågeställningen. Trots detta gav inte frågorna de förväntade svaren. 
Anledningen till det var kanske att det var för få frågorna om just muntlig matematisk 
kommunikation. Eller kanske att de frågor som fanns inte uppmuntrade lärarna till att ge 
uttömmande och innehållsrika svar. I efterhand hade nog frågorna utformats på ett annorlunda 
sätt, mer om muntlig matematisk kommunikation och mindre om den generella undervisningen. 
Att det enbart var tre lärare var ytterligare en nackdel. Tre lärares tankar, reflektioner och 
förståelse kring matematikundervisning i relation till muntlig matematisk kommunikation ger 
inte en tillräckligt bredd bild för att kunna skapa sig någon generell uppfattning kring hur lärare 
planerar och genomför en undervisning som gynnar muntlig matematisk kommunikation. När 
det enbart var tre lärare var den även en större utmaning att förhålla sig till etiska 
förhållningsätten (Vetenskapsrådet, 2002) som nämns i rubriken; 7.3 framför allt då den 
fenomenografiska analysen uppmanar till att ta med citat från de intervjuade personerna 
(Dahlgren & Johansson, 2014, s.167–170). Att lärarna kommer från samma kommun gynnar 
inte heller validiteten för studien, fördelaktigt hade varit att intervjua flera lärare från olika 
kommuner. Kanske till och med hålla gruppintervjuer istället för enskilda intervjuer, då 
gruppintervjuer tenderar att leda till mer diskussion och reflektion lärare emellan. Detta hade i 
sin tur kanske skapat svar som är mer uttömmande. 
 
12.3 Validitet och reliabilitet - läromedelsanalysen 
Inom ramen för läromedelsanalysen, visade det sig att svårigheten låg i att skapa en analys som 
både har validitet och reliabilitet. Detta då analysen baserades på en egen tolkning av hur en 
matematikuppgift i ett matematikläromedel kan tillhöra en vis förmåga. En av anledningarna 
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till att analysen utformades på det viset var för att kunna besvara frågeställningen: hur 
representeras kommunikationsförmågan i jämförelse med procedursförmågan, 
begreppsförmågan, resonemangsförmågan och problemlösning-förmågan i matematik-
läromedel?. Som beskrivet i rubrik: 9.2 var det nödvändigt att jämföra kommunikations-
förmågan med de fyra andra förmågorna. Genom att göra på det sättet kunde frågeställningen 
besvaras och därmed även bli en valid analys (Larsen, 2007, s.80–81). Den typ av analysmetod 
ställde dock till det lite för reliabiliteten. Larsen (2007, s.80–81) skriver att reliabiliteten till stor 
del bygger på att andra forskare ska kunna använda en forskares metod för studien och i princip 
få samma resultat. Detta innebär att det var yttersta vikt att de tolkning som gjordes av 
förmågorna och dess kapacitet att utforma uppgifter beskrevs mycket noggrant. Vidare, var det 
även av yttersta vikt att jag som forskare la mina förväntningar på matematikläromedlet åt 
sidan, för att istället enbart fokusera på förmågorna och matematikläromedlets uppgifter. Med 
hänsyn till detta kan man mycket väl diskutera om den här forskningen verkligen kan ha 
reliabilitet. Jag har försökt att skapa reliabilitet genom att några klasskamrater har fått läsa mitt 
genomförande av läromedelsanalysen och sen även analyserat några uppgifter. Om detta var 
tillräckligt för att skapa reliabilitet är svårt att svara på men det gav i vart fall mig en tid för att 
reflektera kring min uppfattning av förmågorna och matematikuppgifter. 
 
13. Konklusion 
Resultatet av den här empiriska studie har visat att en allt för stor tilltro till matematikläromedlet 
från lärarnas sida kan skapa en matematikundervisning där den muntlig matematiska 
kommunikationen kommer i skymundan. Att planera utifrån matematikläromedlet är i sig inget 
problem om läraren är medveten om dess brister och försöker att komplettera dess 
kommunikativa brister. Svårigheten här ligger i att om läraren planerar efter matematik-
läromedlet finns det risk att hen fokuserar på den förmågan som framkommer främst i 
matematikläromedlet, procedursförmågan (Skolverket, 2016a, s.56). Vilket i sin tur kan leda 
till en matematikundervisning där de minst representerade förmågorna (Skolverket, 2016a, 
s.56) kommer i skymundan. En av den förmågor har den här empiriska studien visat är 
kommunikations-förmågan (Skolverket, 2016a, s.56). Av den anledningen har den här studien 
föreslagit att det kan vara fördelaktigt om matematikläraren uppmuntrar till muntlig matematisk 
kommunikation på en daglig basis. Där den dominerande tysta räkningen utgår med fördel för 
en matematikundervisning där eleverna får möjlighet att lära av varandra via elevpar eller 
elevgrupper. Det kan även vara fördelaktigt om läraren tillsammans med andra lärare försöker 
bena ut vad egentligen kommunikationsförmågan innebär. Den här studien påvisar att lärare 
känner till hur man bedriver en kommunikativ undervisning men att de brister när det kommer 
till att sätta den i relation till kommunikationsförmågan, därav kan en öppen diskussion mellan 
lärare att fungera som ett hjälpmedel. Studien har även lyft upp att det är ett komplext begrepp 
och dess komplexitet kan ibland hämna lärare i deras muntliga matematiska undervisning. 
Genom att lärare tillsammans resonerar kring begreppet kommunikation och kommunikations-
förmågan (Skolverket, 2016a, s.56) innebörd kan deras kommunikativa matematikundervisning 
komma att gynnas. Slutligen, studien har påvisat att den matematiska kommunikationen i 
matematikklassrummet både kan agera som ett medel och som ett mål. Det är av yttersta vikt 
att läraren tar hänsyn till båda dessa i dess planering och undervisning. Om hänsyn till 
kommunikation som medel och kommunikation som mål tas vid planeringen av matematik-
undervisningen kommer matematikundervisningen att präglas av kommunikation vilket i sin 
tur kommer att gynna elevers matematikförståelse.  
 
14. Förslag på fortsatta studier 
Denna studie var på många sätt en nödvändig studie för att belysa lärarens arbete med muntlig 
matematisk kommunikation dock var studien för småskalig för att kunna dra någon slutsats från 
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den. Därför vore det intressant att genomföra en liknade undersökning men i en större skala. 
Allt för att synliggöra om de svenska eleverna får möjlighet att uppnå kommunikations-
förmågan i de svenska klassrummen. Genom att intervjua lärare från fler kommuner och 
granska fler matematikläromedel från olika förlag kommer det att ge en breddare bild för hur 
kommunikationsförmågan förstås, hur man undervisar i den och hur matematikläromedel tar 
hänsyn till den. Det vore för övrigt intressant att genomföra en studie där man istället för att 
fokusera på lärarna och matematikläromedel istället fokuserar på läromedelsförlagen. En 
undersökning som studerar hur de resonerar kring vilka läromedel som de ger ut. Kanske man 
till och med skulle kunna lyfta upp frågan kring granskning av läromedel. Vem det egentligen 
ska vara som ska ha ansvaret för matematikläromedel, är det lärarna, kommunen, staten eller 
förlagen? 
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Bilaga 1 – Informationsbrevet 
 

 

 

Förfrågan om att delta i studie rörande matematikläromedel och matematisk muntlig 
kommunikation 

Mitt namn är Josefin Martinsson och jag läser i rådande stund min åttonde och sista termin på 
grundlärarprogrammet på lärosätet Högskolan Dalarna. I den sista terminen ingår det att skriva 
ett examensarbete som har empirisk studie som metod. Mitt val av empirisk studie är göra en 
läromedelsanalys kring hur läromedlet uppmanar till muntlig kommunikation samt att intervjua 
några lärare om deras syn på hur deras skolas matematikläromedel uppmanar till muntlig 
matematisk kommunikation, hur de arbetar med muntlig matematisk kommunikation i 
matematikklassrummet och hur de gör när de väljer sina matematikläromedel. I och med detta 
informationsbrev tillfrågas du nu att delta i en muntlig intervju för att kunna besvara 
ovanstående frågor. 

Undersökningens syfte och innehåll 

Syftet med att både analysera matematikläromedel och att intervjua lärare är att få en djupare 
inblick för hur matematikläromedel och lärarna förhåller sig till den muntliga matematiska 
kommunikationen 

Undersökningen 

Då denna studie enbart kommer att pågå under en kort period kommer antalet lärare att 
begränsas till två till tre stycken. Förhoppningen är att hitta lärare som använder samma 
matematikläromedel och det är därför just du blir tillfrågad. Om den tillfrågade beslutar sig för 
att delta genom en intervju förväntas det att man ska ställa upp en intervju som kommer vara 
ungefär en timme. Genom att delta intervjun kommer förhoppningsvis den tillfrågade börja 
reflektera kring hur den muntlig matematisk kommunikation genomförs i klassrummet samt 
hur dess matematikläromedel gynnar den muntliga matematiska kommunikationen. Om 
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önskemålet att få ta del av det färdiga arbetet framkommer av någon av de tillfrågade 
kommer det önskemålet självklart att tillgodoses. 

Intervjun och sekretess 

Intervjun som genomförs kommer att spelas in via en mobil för att kunna ta tillvara på så 
mycket som möjligt av den information som intervjun ger. Materialet som spelas in kommer 
enbart att behandlas av intervjuaren och efter att arbetet är färdigskrivet kommer inspelningen 
att raderas från mobilen. Om det under intervjun framkommer något känsligt material som 
den tillfrågade tydligt, både under intervjun eller efter, ej vill ska komma med i arbetet 
kommer detta önskemål att tillgodoses. Slutligen, den tillfrågade kommer i arbetet ej att bli 
kallad vid namn utan de lärare som har ställt upp i intervjun kommer att benämns lärare 1, lärare 
2 osv. 

Deltagande och presentation av arbetet 

Den tillfrågades deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Den tillfrågade kan när som 
helst avbryta sitt deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Information om studenten  Information om handledaren 

Josefin Martinsson  Anna Teledahl 

xxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxx 

josefin.martinsson@hotmail.se ate@du.se 

 

Härmed godkänner jag mitt deltagande i denna empiriska studie 

 

--------------------------------------------   ------------------ 

Den tillfrågades signatur     Ort och datum 

 
Bilaga 2 – intervjufrågor 
 
Intervjufrågor till examensarbete 2, empiriska studie 

• Hur planerar du för din matematikundervisning? 
• Hur resonerar du när du väljer ett läromedel? Vad är viktigt att den innefattar? 
• Vilka matematiska kunskaper ser du är viktigast att eleverna får med sig efter avslutad 

skolgång? 
• Vad innebär muntlig matematisk kommunikation för dig? 
• Hur anser du att begreppet kommunikation beskrivs i läromedlet? 
• Utvärderar eller reflekterar du/arbetslaget kring din egna/skolans 

matematikundervisning? 
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Bilaga 3 – exempel för uppgifter som kan sammankopplas med de fem 
förmågorna 
 
Procedursförmågan 

Ett exempel på en uppgift i Matteborgen 5A, s.8: 

Lägg ihop. 

3. 

a) 40 000 + 6000 + 500 + 50 ¨ 

b) 100 000 + 20 000 + 4000 

Ett exempel på en uppgift i Koll på matematiken 5b, s.35: 

Hur många kilo är? 

6. 

a) 3 g 

b) 9 g 

c) 6 g 

d) 7 

Problemlösningsförmågan 

Ett exempel på en uppgift från Matteborgen, s.43: 

32. Sarah har ett vykort som är 10 cm långt och 5 cm brett. David har också ett vykort men hans 
kort har längden 9 cm och bredden 6 cm. Vems vykort har störst area? 

Ett exempel på en uppgift från Koll på matematik, s.82 

Restaurangen har 40 gäster. 10% av gästerna på restaurangen äter vegetarisk mat. Resten äter 
kött eller fisk. Hur många gäster äter 

a) Vegetarisk mat 
b) Kött eller fisk 

Begreppsförmågan 

Ett exempel på en uppgift från Matteborgen, s.94: 

 

Det här mjölkpaket innehåller 1 liter. Man kan säga att det rymmer 1 liter eller att det har en 
volym på 1 liter. 

1 liter = 10 deciliter  liter förkortas l deciliter förkortas dl 

Ett exempel på en uppgift från Koll på matematik, s.39 
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Rätta meningen. 

1. 1,7 hg är 17 g    6. 1 g är ett tiondels kg 
2. 1 hektogram är ett tusendels kilogram  7. 520 g är lika mycket som 5,2 kg 
3. 3 kg och 6 hg är lika mycket som 360 g  8. 8,7 hektogram är lika mycket 

som 87 
4. 47 g är lika mycket som 4,7 hg   9. 6,61 kg är lika mycket som 66,1 

g 
5. 0,39 kilogram är 3 900 gram   10. Grundenheten för massa är 

meter 

Resonemangsförmågan 

Ett exempel på en uppgift från Matteborgen, s. 100 

Hur många hektogram behövs för att vågen ska väga jämnt? 

a) 1 kg på ena sidan och 5 hg på andra sidan 
b) 1 kg på ena sidan och 2 hg på andra sidan 

Ett exempel på en uppgift från Koll på matematik, s. 112 

Titta på diagrammet i faktarutan. Om det var 200 personer som deltog i undersökningen, hur 
många personer sammanlagt föredrog höst eller vinter? 

Jämför och resonera 

Kommunikationsförmågan 

Ett exempel på en uppgift från Matteborgen, s.50 

Rita sex olika figurer som består av hela och halva kvadratcentimeter. Skriv under varje figur 
hur stor area den har. 

Ett exempel på en uppgift från Koll på matematik, s.12 

Spela och kommunicera 

Turas om att slå en tärning. Sätt in värdet på tärningen istället för x i ekvationen. Talet du får 
istället för frågetecknet blir din poäng. Lägg ihop dina poäng efter hand. Den som har flest 
poäng efter sju omgångar vinner. 

 


