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Abstrakt 

I denna studie presenteras ett forskningsbaserat synsätt av viktiga aspekter i planeringen 

av en kommunikativ arbetsmetod i relation till området proportionalitet. Utifrån 

forskningsbaserade metoder skapades ett teoretiskt ramverk att utgå från i planering och 

genomförande av en kommunikativ matematikundervisning som behandlar 

proportionalitet. Studien genomfördes med två olika elevgrupper i årskurs 4 – 6. Syftet 

med studien var att med utgångspunkt i forskning ta reda på hur proportionalitet kan 

undervisas genom en kommunikativ arbetsmetod för att elever ska utveckla matematisk 

kompetens. Studiens metod var Lesson Study som utgick från det teoretiska ramverket 

för att skapa en lektion och därefter förbättra lektionen utifrån en analys av lektionen. 

Den kommunikativa arbetsmetodens påverkan på elevernas lärande granskades genom en 

analys av undervisningen samt deltagarnas testresultat. Resultatet indikerade att den 

framtagna kommunikativa undervisningsstrukturen främjade elevernas utveckling av 

matematisk kompetens och förståelsen för det matematiska innehållet proportionalitet. I 

diskussionen konstateras att mer forskning och läromedel om kommunikativa 

arbetsmetoder krävs för att stödja lärare i användandet av kommunikation i 

matematikklassrummet.  

  

Nyckelord: Kommunikativ arbetsmetod, Proportionalitet, matematisk kompetens, 

matematiska förmågor, Lesson Study,  
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1 Inledning 
Skolverket belyser att matematikundervisningen i skolan ska ge eleverna möjlighet att 

utveckla sina matematiska förmågor vilket innefattar problemlösningsförmåga, 

begreppsförmåga, räkneförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga 

(Skolverket, 2019). Detta innebär att alla elever ska få tillgång till rätt verktyg för att 

kunna utveckla alla dessa förmågor. Kilpatrick, Swafford och Findells (2001) har ett 

ramverk om att matematisk kompetens skapas genom kunskaper om fem olika 

matematiska förmågor som ska ses som aspekter av en komplex helhet. Elevernas lärande 

påverkas negativt när matematikundervisningen tenderar till att undervisa om de olika 

matematiska förmågorna var och en för sig. Kilpatrick mfl (2001) anser därför att varje 

undervisningstillfälle ska erbjuda en integrerad och balanserad behandling av alla de fem 

matematiska förmågorna kopplat till ett matematiskt innehåll för att 

matematikundervisningen ska gynna elevernas matematiska kompetens. 

 

Proportionalitetsräkning förekommer som en del i det centrala innehållet i kursplanen för 

matematik och är ett matematiskt innehåll som ska undervisas i skolår 4–6 (Skolverket 

2019). Lincoln Miller och Fey (2000) har forskat om hur undervisningen kan påverka 

elevernas lärande av det matematiska innehållet proportionalitet. Resultatet visar att 

undervisning som utgår från ett problemlösande, utforskande och samarbetande 

perspektiv förbättrar elevernas förståelse och lärande av proportionalitet. 

 

Myndigheten för skolutveckling (2007) belyser att elevernas kommunikation i form av 

diskussioner, samtal och andra arbetsformer är av stor vikt för att de ska kunna utveckla 

och visa sina kunskaper. Myndigheten för skolutveckling (2007) beskriver vidare att om 

kommunikationen undviks i matematikundervisningen påverkas elevernas begrepps- och 

språkutveckling negativt. Våra egna erfarenheter är att kommunikation i 

matematikundervisningen undviks för att skapa en tyst arbetsmiljö, men är en tyst 

arbetsmiljö en utvecklande arbetsmiljö? 

 

En avhandling av Karlsson (2019) styrker våra egna erfarenheter genom att visa att många 

elever hamnar i matematiksvårigheter på grund av dålig arbetsmiljö i skolan. Den dåliga 

arbetsmiljön kan leda till bristande intresse och motivation samt en utveckling av 

matematikängslan hos eleverna (Karlsson, 2019). Elevernas kunskapsutveckling i 

matematik grundas på den individuella självkänslan och prestationerna i ämnet 

(Skolverket, 2003). Karlsson (2019) beskriver att matematikängslan hos elever kan 

undvikas genom att arbeta för ett klassrumsklimat som tillåter eleverna att uttrycka tankar 

och frågor som en del av lärprocessen.  

 

Özoy och Yildiz (2004) beskriver att ett kooperativt lärande utgår från ett kommunikativt 

och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I 

samarbete i grupper drar eleverna nytta av varandras kunskaper för att lära samtidigt som 

den sociala sammanhållningen i klassen ökar. Özsoy och Yildiz (2004) har bedrivit 

forskning som tyder på att en kooperativ undervisningsmetod kan användas i 

matematikundervisningen för att ge eleverna bra förutsättningar att utveckla sina 

kunskaper och färdigheter i matematik.  

 

 Denna studie kommer genomföras i form av en Lesson Study för att undersöka hur en 

kommunikativ arbetsmetod kan planeras och genomföras för att ge eleverna möjlighet att 

utveckla sin matematiska kompetens i förhållandet till det matematiska innehållet 

proportionalitet.  

 

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Jane+Lincoln+Miller/$N?accountid=14827
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1.1 Syfte  

 

Syftet med denna studie är att genom en Lesson Study undersöka om och i så fall hur ett 

forskningsbaserat kommunikativt arbetssätt kan planeras, genomföras och hur det 

eventuellt kan påverka elevers möjligheter att lära proportionalitetsräkning.  

   
  
1.2 Frågeställningar  

 

• Hur kan en matematikundervisning om proportionalitet som tar 

utgångspunkt i en kommunikativ arbetsmetod planeras?  

 

• Hur påverkar en kommunikativ arbetsmetod elevernas möjligheter att lära 

proportionalitetsräkning? 

 

 

1.3 Begreppslista 
Här presenteras några väsentliga teoretiska begrepp som används i studien.  

 

Kommunikativt lärande – Kommunikativt lärande sker när en undervisning utformas 

utifrån en kommunikativ arbetsmetod som syftar till att eleverna ska tillägna sig 

kunskaper genom kommunikation med andra. Detta innebär att målet för lärande är dels 

förmågan att kommunicera och dels tillägnade av ämneskunskaper genom 

kommunikation (Bakker, Smit & Wegerif, 2015).  

 

Kooperativt lärande - Koooperativt lärande är ett pedagogiskt verktyg som utgår från 

ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. Eleverna lär sig genom att interagera och samarbeta med 

varandra för att lösa gruppuppgifter som de inte skulle kunna lösa på egen hand (Gillers, 

2016).  

 

Proportionalitet – Carney, Smith, Hughes, Brendefur & Crawford (2016) beskriver att 

proportionalitet handlar om att involvera en likvärdig relation mellan matematiska 

förhållanden. Proportionalitets räkning innefattar en jämförelse av kvantiteter genom att 

använda multiplikation och division (Lincoln Miller & Fey, 2000). 

 

Lesson Study -  Lesson Study är en metod som används när nya undervisningsmetoder 

testas för att kontrollera hur undervisningen lyckas skapa lärande hos eleverna. Processen 

går ut på att välja ut ett mål för lektionen och utifrån målet hitta en forskningsbaserad 

undervisningsmetod som sedan testas i praktiken. Därefter genomförs en reflektion och 

revision av lektionen för att sedan kunna planera och genomföra en förbättrad version av 

lektionen (Murata, 2011). 

 

 

2 Tidigare Forskning  
I detta avsnitt presenteras forskning om vad proportionalitet och kommunikation i 

matematikundervisningen innebär och varför det är viktigt att använda ett kommunikativt 

arbetssätt i matematik. Avslutningsvis beskrivs det hur en kommunikativ 

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Jane+Lincoln+Miller/$N?accountid=14827
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undervisningsmetod kan planeras och genomföras för att ge eleverna möjlighet till att 

utveckla kunskaper om det matematiska innehållet proportionalitet.   

 

 

2.1 Proportionalitet och kommunikation  

  
2.1.1 Vad är proportionalitet i matematikundervisningen  

Carney mfl (2016) skriver att proportionalitet handlar om att involvera en likvärdig 

relation mellan matematiska förhållanden. Proportionalitetsräkning innefattar en 

jämförelse av kvantiteter genom att använda multiplikation och division (Lincoln Miller 

& Fey, 2000).  

 

Lincoln Miller och Fey (2000) belyser vilka kunskaper eleverna behöver besitta för att 

lösa matematiska problem som innefattar proportionalitetsräkning. Nedanstående tabell 

visar dessa kunskaper med matematiska exempel.   

 

Kunskaper  Matematiskt exempel 

Jämföra förhållanden för att 

kunna se den relativa storleken 

på två delar i en gemensam 

helhet. 

Om vi vet att förhållandet mellan pojkar och 

flickor i klassen är 5–3. Hur många flickor går 

det i klassen om det är 15st pojkar? 

Jämföra olika kvantiteter som 

har ett bestämt förhållande till 

varandra.  

Vilken frukt är dyrast, den för 10kr/kg eller den 

för 7kr/0,5 kg? 

Kunna föra ett proportionellt 

resonemang om figurers likhet. 

  

På ritningen är husets långsida 2cm och 

kortsidan 1,5cm. Hur lång är kortsidan i 

verkligheten om husets långsida är 15m? 

                                                                           (figur 1, Lincoln, Miller & Fey, 2000) 

 

Alla de ovanstående matematiska problemen kräver att eleverna kan (1) bestämma när 

proportionellt tänkande är en lämplig metod att använda, (2) räkna ut förhållandet som 

finns mellan två eller flera kvantiteter, och (3) lösa proportionella ekvationer för att hitta 

ett okänt värde (Lincoln, Miller & Fey, 2000). 

 

Ojose (2015) motiverar att yngre elever (åk 3–5) kan utveckla kunskaper om 

proportionalitet, bara rätt förutsättningar ges. Rätt förutsättningar innebär att 

undervisningen bör utgå från vad eleverna kan för att sedan fördjupa den matematiska 

förståelsen genom berikande och utmanande uppgifter. Lincoln Miller och Fey (2000) 

har forskat om hur undervisningen kan påverka elevernas inlärning av proportionalitet 

genom att undervisa elever på två olika sätt. Den första undervisningen utgick från att 

läraren instruerar vilka matematiska standard algoritmer som används för att lösa 

proportionella problem, som eleverna sedan fick träna på att använda för att lösa olika 

uppgifter. Den andra undervisningen baserades på att planera verklighetsbaserade 

problemlösningsuppgifter som eleverna fick lösa tillsammans i grupper. Resultatet visar 

att undervisning som utgår från ett problemlösande, utforskande och samarbetande 

perspektiv förbättrade elevernas förståelse för och inlärning av proportionalitet. 

Resultatet visade även att eleverna blev bättre på att redovisa och motivera sina lösningar.  

 

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Jane+Lincoln+Miller/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Jane+Lincoln+Miller/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Jane+Lincoln+Miller/$N?accountid=14827
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2.1.2 Vad är kommunikation i matematikundervisningen 

Rowan, Judith och Shepherd (1990) skriver att kommunikation i matematikundervisning 

handlar om att eleverna ska framföra sina matematiska idéer i olika kontexter, göra 

kopplingar mellan olika matematiska samband och utveckla sin egen tankeprocess. 

Kommunikation i och om matematik fyller flera viktiga funktioner; det stärker elevernas 

egen förståelse, fastställer den gemensamma förståelsen av matematiken, gör det möjligt 

för eleverna att lära, gynnar en god arbetsmiljö och tillåter läraren att få en inblick i 

elevernas tankeprocesser (Rowan, Judith & Shepherd, 1990).  

 

Enligt Brendefur och Frykholm (2000) sker matematisk kommunikation på fyra olika 

sätt; enkelriktad kommunikation, bidragande kommunikation, reflekterande 

kommunikation och lärorik kommunikation. En enkelriktad kommunikation innebär att 

läraren för samtalet genom att ställa ledande frågor som inte ger eleverna möjlighet till 

att diskutera tankar och idéer. Bidragande kommunikation handlar om att eleverna delar 

med sig av information och strategier utifrån lärarens instruktioner och vägledning. 

Reflekterande kommunikation innebär att eleverna delar information och strategier med 

varandra och skapar dialoger som utvecklar de tidigare strategierna. Lärorik 

kommunikation sker när eleverna får uttrycka tankar kring matematiken samt ta till sig 

andras matematiska tankegångar för att bilda ett annat matematiskt tankesätt. 

 

Undervisningen bör ge eleverna möjligheten till att utveckla matematisk kommunikation 

(Rowman, Judith & Shepherd, 1990). Kommunikationen i matematikklassrummet 

behöver därav till största del bestå av reflekterande kommunikation och lärorik 

kommunikation (Brendefur & Frykholm, 2000), eftersom de två typerna av 

kommunikation hjälper eleverna att utveckla sina tankeprocesser gemensamt med andra 

men även individuellt. Mercer och Sams (2006) forskning understryker också att en 

framgångsrik kommunikation kännetecknas av att all relevant information delas, att alla 

i gruppen får delta i diskussionen och att alla idéer respekteras och övervägs.    

 

2.2 Varför är kommunikation viktig i matematikundervisningen 
2.2.1 Arbetsmiljön i matematikklassrummet 

I Karlssons (2019) avhandling framkommer tre faktorer som påverkar elevernas låga 

prestationer i matematik; matematikämnet, eleven och omgivningen. Utmärkande för 

elevernas prestationer är faktorn omgivningen, vilket innefattar 50% av elevernas 

intervjusvar till varför de hamnat i matematiksvårigheter. En orsak till elevernas låga 

prestationer beskrivs som en avsaknad av intresse och motivation för matematiken samt 

en utveckling av matematikängslan på grund av dålig arbetsmiljö och brister i 

undervisningen.   

 

En forskningsstudie om kooperativ- och traditionell undervisning genomförd av Özsoy 

och Yildiz (2004), indikerar att det finns framgångsfaktorer i elevernas självkänsla och 

inlärning utifrån en kooperativ undervisning. Traditionell undervisning innebär 

självständigt arbete utifrån en matematikbok, medan kooperativ undervisning innebär ett 

gemensamt lärande utifrån diskussion i grupp. Forskningsresultatet visar att elevernas 

lärande gynnas av den kooperativa undervisningsmetoden, eftersom den bjuder in 

eleverna att samarbeta och lära tillsammans med andra. Lavasani och Khandans (2011) 

belyser liknande framgångsfaktorer genom att argumentera för att en kooperativ 

undervisningsmetod minskar matematikängslan eftersom elevernas prestationer inte mäts 

mot varandra på samma sätt som vid traditionell undervisning. Vid interagerandet med 

andra, blir eleverna aktiv och möjligheten att ställa frågor och diskutera lösningen med 

andra blir en naturlig del i lärprocessen. 
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2.2.2 Elevers lärande i matematik  

Att behärska matematik innebär att besitta matematisk kompetens, vilket Niss 

(2003) beskriver som att inneha åtta olika förmågor som anses som grundläggande 

kunskaper inom matematikområdet. De åtta förmågorna är indelade i två olika kategorier. 

Kategorierna benämns som “förmågan att fråga och svara på frågor inom och med 

matematik” och “förmågan att utföra och hantera verktyget och språket inom 

matematiken”.  

 

Ett ramverk som stödjer Niss (2003) tankar om matematisk kompetens är Kilpatrick, 

Swafford och Findells (2001) ramverk, som beskriver matematisk kompetens som en 

komplex helhet av fem matematiska förmågor. Kilpatrick mlf har utfört ett 

forskningsprojekt för att fastställa vad elever i dagens samhälle behöver för kunskaper 

inom matematik och hur undervisningen kan stödja elevernas lärande. De förmågor som 

Kilpatrick mfl (2001) presenterar är i stor utsträckning desamma som Niss (2001) 

definitioner av de matematiska kompetenserna. Nedan är en kort presentation av de fem 

förmågorna som ingår i Kilpatricks mfl (2001) definition av matematisk kompetens:  

• Begreppsförståelse - Kunna förstå matematiska begrepp, operationer och 

relationer.  

• Räknekunskaper - Kunna använda matematiska metoder på ett flexibelt, 

korrekt, effektivt och lämpligt sätt. 

• Strategisk kompetens - Kunna formulera, representera och lösa 

matematiska problem. 

• Föra matematiska resonemang – Kunna reflektera, förklara och motivera 

sitt matematiska tänkande.  

•  Produktivt förhållningssätt till matematik – Kunna se matematik som 

förnuftig, användbar och värdefull i olika sammanhang.  

 
                (Figur 2, De matematiska kompetenserna i en fläta - Kilpatrick mfl, 2001) 

 

Kilpatrick mfl (2001) tydliggör att förmågorna ska ses som olika aspekter av en komplex 

helhet vilket innebär att alla förmågorna ska utvecklas tillsammans för att skapa 

matematisk kompetens. Elevernas lärande påverkas negativt när 

matematikundervisningen tenderar till att undervisa om de olika matematiska förmågorna 

var och en för sig. Varje undervisningstillfälle bör erbjuda en integrerad och balanserad 

behandling av alla de fem matematiska förmågorna, för att matematikundervisningen ska 

gynna elevernas matematiska kompetens. Undervisningen ska bygga på relationerna 
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mellan elever, lärare och matematik, på ett sätt som främjar elevernas utveckling av 

matematisk kompetens. Läraren ska kunna utveckla matematiska koncept och metoder, 

planera noggrant riktade övningar, ge eleverna feedback i lärandet och basera 

diskussionerna på elevernas tankar. Kilpatrick mfl (2001) belyser att lärares 

yrkesprofessionella utveckling och fortbildning inom matematik bör vara en ständigt 

pågående process för att ge läraren rätt förutsättningar till att utveckla elevernas 

matematiska kompetens. Skolorna borde se lärarnas fortbildning inom matematikämnet 

som en central del i lärarens arbete med att förbättra matematikundervisningen. För att 

kunna förbättra sin yrkesprofession som lärare rekommenderar Kilpatrick mfl (2001) 

Lesson Study för att testa och utvärdera undervisning. 

 

Flera av de matematiska förmågorna som anses ingå i den matematiska kompetensen som 

både Niss (2003) och Kilpatrick (2001) nämner utgår från kunskaper om matematisk 

kommunikation och flera av dessa kunskaper kräver även en undervisning om och genom 

matematisk kommunikation. Detta tyder på att den kommunikativa undervisningen har 

en viktig roll i elevernas utveckling av matematisk kompetens.   

 

2.3 Hur kan en kommunikativ arbetsmetod planeras 
För att det ska uppstå ett kommunikativt lärande ska undervisningen erbjuda god 

klassrumskommunikation, vilket innebär att lektionsplaneringen behöver utgå från vissa 

strukturer. Mercer och Sams (2006) belyser att kommunikation är en metod som behöver 

undervisas för att kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. Det innebär att eleverna 

behöver redskap i hur idéer delas med andra, hur resonemang kring idéerna kan framföras 

och hur övervägandet av vilka idéer som väljs ut genomförs. Bakker mfl (2015) 

sammanfattar att scaffolding är det stöd som eleverna får i undervisningen för att lösa 

uppgifter som eleverna inte kan lösa på egen hand ännu. Kommunikativt lärande och 

scaffolding kan med fördel användas tillsammans eftersom scaffolding blir ett bra 

komplement till den kommunikativa arbetsmetodens fria struktur.  

 

Stein, Engel, Smith och Hughes (2008) har tagit fram en modell för hur undervisningen 

kan struktureras för att främja kommunikationen under lektionen. De fem praktikerna är; 

förutse, överblicka, välja ut, ordna och koppla ihop. Nedan kommer en mer ingående 

beskrivning av de delar som ingår i Steins mfl (2008) fem praktiker med förstärkning av 

andra forskare.  

 

Planeringen  

Förutse: Sätt upp ett mål för undervisningen och utse en lämplig uppgift som ger eleverna 

möjlighet att uppnå målet (Stein mfl, 2008). Förutse sedan vilka strategier som eleverna 

troligtvis kommer att använda och vilken respons som ska ges på de förslag som eleverna 

presenterar. Förutse handlar även om att se vilka missuppfattningar som kan uppstå, och 

hur undervisningen kan hjälpa eleverna att undvika dem (ibid.). Pagin (2008) hävdar att 

framgångsrik kommunikation kännetecknas av ett gemensamt tankeinnehåll mellan talare 

och åhörare. Därför bör undervisningens struktur planeras för att skapa ett tydligt 

samband mellan det avsedda, det iscensatta och det erfarna lärandeobjektet. Målet för 

lektionen ska ha ett tydligt samband med den iscensatta uppgiften som eleverna ska arbeta 

med och genom arbetet ska eleverna få möjlighet att utveckla de kunskaper som behövs 

för att uppnå lektionsmålet (ibid.). Denna process bör utvärderas genom att elevernas 

utveckling av lektionsmålet testas i slutet på lektionen för att kunna utvärdera om 

undervisningen skapade ett tydligt samband (Stein mfl, 2008).   
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Under lektionen 

Överblicka: Läraren använder en tabell för att enkelt få en överblick över vilka 

lösningsstrategier eleverna använder (Stein mfl, 2008). 

 

 Strategi/metod Vem & vad  Ordna 

Bild   

 

 

 

Tabell  

 

 

 

Proportionalitetsräkning -

Skala 

 

 

 

 

 

Annan strategi  

 

 

 

                                                      (Figur 3 - Överblickningstabell) 

 

Välja ut: Välj ut vilka idéer som ska presenteras, för att eleverna ska öka sin matematiska 

förståelse. Ordna: Ordna elevlösningarna i en ordning som ger en sammanhängande och 

övergripande bild av lektionens innehåll (ibid.).  

 

Sammanfatta lektionen 

Koppla ihop: Koppla ihop de olika strategierna med varandra och även med de 

matematiska idéerna som utgör lektionsmålet (Stein mfl, 2008). Olteanu (2014) och Stein 

mfl (2008) belyser att kommunikativa händelser ska synliggöra strukturen av de 

matematiska uttrycken genom att koppla ihop; helheten, delarna, relationen mellan 

delarna, relatera delarna till varandra och delarnas relation till helheten. Olteanu (2014) 

rekommenderar att läraren ställer frågor som fokuserar på matematikens innebörd och 

sambandet mellan idéer och representationer eftersom den typen av frågor får eleverna 

att fundera över matematiska begrepp. Frågorna ska hjälpa eleverna att nå från den 

kunskapspunkten de är vid nu mot den kunskapspunkten läraren vill att de ska nå.  

 

Mercer och Sams (2006) belyser två kontexter för språkutveckling; lärarens 

kommunikation gentemot eleven och interaktionen mellan eleverna. För att eleverna ska 

kunna lära matematik förespråkar Heddens (1986) att eleverna bör vara aktiva i det egna 

lärandet genom att få möjlighet att förklara tankar och sätta ord på sina matematiska 

lösningar. Den första kontexten som Mercer och Sams (2006) belyser, handlar om att 

läraren ska ställa frågor som öppnar för elevernas tänkande, genom att ställa frågor om 

hur eleverna tänkte när de löste matematikuppgiften. Heddens (1986) understryker också 

att lärarens uppgift är att ställa frågor som stödjer eleverna vid övergången från det 

konkreta till den abstrakta matematiken. Frågorna bör handla om hur och varför istället 

för vad, eftersom de är mer intellektuellt stimulerande och uppmuntrar eleverna till att 

uttrycka tankar (ibid.). Den andra kontexten som Mercer och Sams (2006) belyser, 

handlar om att den kommunikationen som sker mellan eleverna skapar en jämnare balans. 

Balansen handlar om att eleverna använder ett språk som blir enklare för dem att förstå 

och det gör det lättare för dem att koppla det till deras egen vardag.  
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2.4 Hur kan proportionalitet undervisas  

Det finns tre viktiga aspekter att beakta vid proportionalitetsundervisningen som Ojose 

(2015) har tagit fram för att främja elevernas matematiska lärande: eleven, uppgiften och 

matematiska strategier. Den första aspekten är eleven, vilket innebär att elevernas 

egenskaper påverkar hur väl inlärningen av proportionalitet sker. De egenskaper som 

påverkar inlärningen mest är minnet, attityd till matematik och motivation (Ojose, 2015). 

 

Lämpliga uppgifter för att lära ut proportionalitetsräkning är uppgifter som eleverna kan 

relatera till och som är verklighetsbaserade eftersom det bidrar till att eleverna förstår 

uppgifterna bättre (Ojose, 2015). Banker (2012) beskriver också uppgiftens roll som 

viktig i arbetet med proportionalitet. Uppgiften ska vara igenkännande för att möjliggöra 

ett matematiskt resonemang som är utvecklande och som eleverna förstår. Lincoln Miller 

och Feys (2000) forskning förespråkar uppgifter som handlar om förhållande mellan olika 

värden. Värdeförhållandeuppgifter är enkla att förstå och resonera kring, eftersom 

eleverna kan relatera till värdeförhållanden (ex mellan kr/kg) genom verkliga jämförelser 

och därigenom enklare förstå matematikens innebörd. Heddens (1986) har utformat en 

undervisningsstrategi för att stödja elevernas övergång mellan konkret och abstrakt 

matematik. Strategin underlättar övergången till det abstrakta i ett matematiskt innehåll 

genom att undervisa nivåerna konkret, semikonkret, semiabstrakt och abstrakt. För att 

tydliggöra det matematiska innehållet belyser Heddens (1986) att innehållet först ska 

presenteras konkret i form av konkret material, med en övergång till semikonkret som 

representeras med symboler eller bilder. Vidare ska innehållet övergå till semiabstrakt 

som representeras med streck, grafer eller tabeller och i sista nivån presenteras innehållet 

abstrakt genom matematiska symboler (ibid.).  

 

I lösningen av matematiska problem om proportionalitet behöver eleven kunna använda 

en lämplig och effektiv problemlösningsstrategi samt kunna använda tidigare kunskaper 

för att lösa uppgiften på ett framgångsrikt sätt. Ojose (2015) belyser att olika strategier 

behöver presenteras och användas i undervisningen för att eleverna ska kunna välja en 

lämplig problemlösningsstrategi. Användbara problemlösningsstrategier enligt Fulöp 

(2015) är bland annat att visualisera, organisera data, hitta och följa mönster, lösa ett 

enklare liknande problem, arbeta med problemet bakifrån, se problemet ur ett annat 

perspektiv, testa sig fram, logiskt resonera kring problemet och göra överväganden för att 

lösa problemet. 

 

En vanlig missuppfattning som finns vid proportionalitetsräkning enligt Lincoln Miller 

och Fey (2000) är att eleverna tänker addition eller subtraktion när det ska vara 

multiplikation eller division. Eleverna löser uppgiften genom att addera en lika stor siffra 

till båda talen eller att addera differensen mellan de talen som utgör proportionerna för 

att sedan lägga till den på det största talet, vilket är fel eftersom det inte blir en konstant 

ökning av kvantiteterna. Carney mfl (2016) presenterar olika förhållningssätt till 

proportionalitet och ett förhållningssätt är skala relationen. Skalarelationen handlar om 

att skala sig uppåt för att komma fram till lösningen. Ett exempel i deras forskning är att 

6 kakor kostar 3 kronor, hur många kakor kan man få för 12 kronor? I denna uppgift går 

det att skala upp 3x4=12 och 6x4=24 för att nå fram till resultatet på uppgiften. 

Skalarelationen är en enkel strategi för eleverna att förstå och använda sig av vid 

proportionalitetsräkning. 

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Jane+Lincoln+Miller/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Jane+Lincoln+Miller/$N?accountid=14827
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Sammanfattningsvis belyser Ojoses (2015) forskning att det tre nämnda komponenterna 

eleven, uppgiften och strategier ska interagera för att undervisningen ska kunna främja 

elevernas lärande av proportionalitet, vilket även styrks från andra forskningsresultat 

(Lincon mfl, 2000 & Heddens 1986). Vidare nämner Ojose (2015) att dessa komponenter 

interagerar framgångsrikt vid metakognitiva aktiviteter, vilket en kommunikativ 

undervisningsmetod möjliggör eftersom eleverna blir medvetna om sina egna 

tankeprocesser genom kommunikation med andra.   

 

2.5  Sammanfattning av tidigare forskning  

Studiens tidigare forskning visar på att arbetsmiljön och elevernas resultat kan förbättras 

genom ett kommunikativt och kooperativt arbetssätt (Özsoy & Yildiz, 2004).  Kilpatrick 

mfl (2008) skriver att det finns fem matematiska kompetenser som bör undervisas och 

utövas parallellt som en enhet för att eleverna ska kunna använda matematik i olika 

kontexter. För att eleverna ska få möjligheten till att uppnå dessa kompetenser måste 

undervisningen grundas på ett kommunikativ och kooperativ arbetssätt som uppmanar 

eleverna att använda reflekterande kommunikation och lärorik kommunikation 

(Brendefur & Frykholm, 2000). 

 

Forskning belyser också att kommunikationen ska genomföras på ett konkret och tydligt 

sätt för att kommunikationen ska uppfattas på samma sätt för både talare och åhörare 

(Pagin, 2008). Eleverna behöver få undervisning om kommunikation, för att kunna 

använda kommunikationen på ett givande sätt (Mercer & Sams, 2006). Undervisningen 

ska ha en struktur som hjälper eleverna att utföra god kommunikation. Det innebär att 

läraren ska förutse vad som kan ske under lektionen för att kunna skapa en struktur med 

öppna frågor som vidgar tankemönstren och kopplar ihop strategier. Samtidigt ska 

kommunikationen utgå från den förkunskap eleverna har och utvidga dessa kunskaper 

genom att bygga vidare kunskapen med hjälp av kunskapsutvecklande 

frågor. Sammanfattningen av lektionen handlar om att ordna och koppla ihop strategier 

med varandra för att synliggöra delarna, samt hur de kopplas ihop med varandra och till 

helheten (Stein mfl, 2008).   

 

För att kunna planera en undervisning som främjar elevernas lärande kommer studien 

utgå från att matematisk kompetens skapas genom att undervisningen tillåter eleverna att 

utveckla alla de matematiska förmågorna (Kilpatrick mfl, 2008) kopplat till det 

matematiska innehållet proportionalitet. Heddens (1986) strategi om hur undervisningen 

ska utformas för att hjälpa eleverna att skapa en förståelse för ett matematiskt innehåll, 

kommer att användas i undervisningen för att eleverna ska skapa förståelse för 

proportionalitet (Heddens, 1986). För att främja elevernas lärande av det matematiska 

innehållet proportionalitet är uppgifterna som används i studien verklighetsbaserade 

uppgifter som handlar om värdeförhållanden, som uppmanar eleverna att använda en 

problemlösande karaktär (Ojoses, 2015). I uppgifterna används även övningar som tillåter 

eleverna att bli medvetna om sina egna tankeprocesser, vilket baseras på Ojoses (2015) 

forskning om vilka aspekter som är avgörande för elevernas inlärning av proportionalitet.  

 

3 Begreppsligt ramverk 
Studiens begreppsliga ramverk är baserat på ovanstående tidigare forskning och kommer 

att vara grunden till lektionsplaneringarna (3.1) och utvärderingarna av lektionerna (3.2) 

i kommande Lesson Study.  
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3.1 Utgångspunkt för planering av en kommunikativ arbetsmetod 
Kommunikationens struktur i lektionsplanering:  

• Undervisningen ska stödja elevernas kunskaper om hur kommunikation används 

(Bakker, Smit & Wegerif, 2015). 

• Eleverna ska få möjlighet att använda kommunikation för att tillägna sig 

kunskaper (Bakker, Smit & Wegerif, 2015). 

• Steins mfl (2008) struktur för att planera en undervisning som främjar 

kommunikation: förutse, överblicka, välja ut, ordna och koppla ihop.  

• Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda reflekterande 

kommunikation och lärorik kommunikation (Brendefur & Frykholm, 2000). 

 

Undervisa om proportionalitet:   

• Uppgifterna ska vara av problemlösande karaktär i flera olika steg som behandlar 

värdeförhållanden, för att uppmuntra eleverna till att använda sig av utforskande 

strategier (Lincoln Miller & Fey, 2000).  

• Uppgifterna bör vara verklighetsbaserade och utföras i par/grupp för att eleverna 

ska få möjligheter till att lösa uppgifterna i samarbete med andra genom att 

resonera och kommunicera om proportionalitet och utveckla sin metakognition 

(Ojose 2015).   

• Undervisa olika strategier som eleverna kan använda för att lösa det matematiska 

problemet utifrån proportionella förhållanden (Ojose, 2015). 

• Strategierna kan presenteras utifrån Heddens (1986) ramverk som går från det 

konkreta mot det abstrakta genom att använda semikonkreta och semiabstrakta 

exempel i undervisningen.  

• Eleverna behöver kunna föra tydliga resonemang om sina lösningar för att kunna 

använda sig av tidigare kunskaper för att lösa uppgifter (Ojose, 2015). 

• Uppgifterna bör göra det möjligt för eleverna att förstå proportionaliteten genom 

att använda skalarelationen i lösningen (Carney mfl, 2016). 

 

Kunskapsutvecklande frågor:  

• Läraren bör använda öppna frågor om hur eleven tänkte för att lösa 

matematikuppgiften (Mercer & Sams, 2006 & Olteanu, 2014).  

• Läraren bör ställa frågor som hjälper eleverna att komma vidare med uppgiften, 

t.ex. frågor som leder dem i rätt riktning och fördjupar deras lösningar (Stein mfl, 

2008). 

 

Koppla ihop innehållet:   

• Undervisningen bör skapa ett tydligt samband mellan det avsedda, det iscensatta 

och det erfarna lärandeobjektet (Pagin, 2008). 

• Matematisk kommunikation består av kommunikativa händelser och Olteanu 

(2014) belyser att kommunikativa händelser måste synliggöra strukturen av de 

matematiska uttrycken genom att koppla ihop; helheten, delarna, relationen 

mellan delarna, relatera delarna till varandra och delarnas relation till helheten.  

 

 

3.2 Utgångspunkt för elevernas lärande  

Kilpatrick mfl (2001) belyser att matematisk kompetens handlar om att kunna förstå 

matematiska idéer, inneha räknekunskaper, lösa matematiska problem, föra matematiska 
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resonemang och att kunna förlita sig på sin matematikkunskap för att kunna använda 

matematiken i olika sammanhang. De fem förmågorna som ingår i matematisk 

kompetens:  

• Begreppsförståelse - Kunna förstå matematiska begrepp, operationer och 

relationer.  

• Räknekunskaper - Kunna använda matematiska metoder på ett flexibelt, 

korrekt, effektivt och lämpligt sätt. 

• Strategisk kompetens – Kunna formulera, representera och lösa 

matematiska problem. 

• Föra matematiska resonemang – Kunna reflektera, förklara och motivera 

sitt matematiska tänkande.  

• Produktivt förhållningssätt till matematik – Kunna se matematik som 

förnuftig, användbar och värdefull i olika sammanhang (ibid.).  

Denna studie kommer att utgå från Kilpatricks mfl (2001) ramverk om att elevernas 

utveckling av matematisk kompetens möjliggörs genom en undervisning som behandlar 

alla de fem förmågorna i förhållande till det matematiska innehållet proportionalitet. 

Studien kommer även att utgå från ovanstående forskning om hur en kommunikativ 

undervisning kan planeras.  

 

4 Metod  
I denna studie användes en Lesson Study som metod för att undersöka hur en 

kommunikativ arbetsmetod i matematik kan fungera i praktiken. Lektionerna som 

genomfördes observerades utifrån hur eleverna gavs möjlighet att utveckla de fem 

matematiska förmågorna i koppling till det matematiska innehållet proportionalitet.  

 

4.1 Lesson Study 
Lesson Study är framtagen för att utifrån lärares tidigare kunskaper utveckla förståelse 

för elevers lärande och skapa en lektionsplanering som synliggör elevers lärandeprocess 

(Murata & Pothen, 2011). Lesson Study följer ett mönster som handlar om att välja ut ett 

mål för lektionen och utifrån målet hitta en forskningsbaserad undervisningsmetod som 

testas i praktiken. Sedan genomförs en observation av lektionen för att samla in 

information om undervisningen och kontrollera lärandeprocessen hos eleverna. Utifrån 

den insamlade informationen genomförs en reflektion av lektionen för att sammanfatta 

det som kan förbättras och genomföra en uppdatering av lektionsplaneringen. Sedan 

börjar processen om med en ny elevgrupp för att i slutskedet ha en planering som visar 

hur den forskningsbaserade undervisningen fungerar i praktiken (ibid.).  

 

Nedanstående bild är en bild (se figur 4) av hur studiens Lesson Study planerades och 

genomfördes för att svara på studiens forskningsfrågor. Först sattes ett lektionsmål om 

proportionalitetsräkning, sedan planerades en lektion utifrån studiens ramverk om hur en 

kommunikativ arbetsmetod kan planeras. I nästa steg genomfördes ett förtest för att 

kontrollera vilka matematiska förmågor som eleverna besatt i koppling till det 

matematiska innehållet proportionalitet, sedan jämfördes resultatet med eftertestets 

resultat. Därefter genomfördes och observerades första lektionen och eftertestet för att 

planera en förbättrad lektion.  
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(figur 4, Lesson Study)  

 

4.2 De matematiska uppgifterna 
Tre matematiska problemlösningsuppgifter om proportionalitet behandlades: ett förtest, 

en lektionsuppgift och ett eftertest. Valet av proportionalitetsuppgifter i metoden 

baserades på studiens teoretiska ramverk. Uppgifterna behandlade verklighetsbaserade 

problem om olika värdeförhållanden. Förtestet handlade om värdeförhållandet mellan 

kr/antal pennor. Lektionsuppgiften handlade om värdeförhållandet mellan antalet 

chokladbollar/ingredienser. Eftertestet handlade om värdeförhållandet mellan antalet 

bilar/antalet lastbilar i en byteshandel. Uppgifterna var av problemlösande karaktär i flera 

olika steg för att motivera och uppmuntra eleverna att använda utforskande strategier. 

Lektionsuppgiften krävde lösningar som innehöll fler räknemoment och olika 

matematiska lösnings strategier för att bidra till utveckling av elevernas strategiska 

förmågor under lektionens gång. 

 

Valet av förtestet och eftertest var grundat på att de två uppgifterna skulle vara av samma 

karaktär. Liknande uppgifter valdes för att kunna jämföra lösningarna som eleverna 

presenterade och analysera huruvida eleverna utvecklade de matematiska förmågorna i 

förhållande till det matematiska innehållet proportionalitet.  
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4.2.1 Matematiskt förtest 

  
(Test 1, förtest, Hagland, Sundberg och Hårrskog, (2014))  

 

Hur synliggörs de fem förmågorna i förtestet (se test 1):  

• Begreppsförståelse - Uppgift 1d genom att deltagaren visar förståelse för hur 

begreppet proportionalitet synliggörs i matematiken.  

• Räknekunskaper - Uppgift 1a, 1b, 1c och 1d genom att de har förmågan att välja 

och hantera räknekunskaper.  

• Strategisk kompetens - Uppgift 1a, 1b, 1c och 1d eftersom alla uppgifterna kräver 

någon strategi för en framgångsrik lösning.  

• Matematiskt resonemang – Uppgift 1a, 1b, 1c och 1d, i uppgift 1d synliggörs 

förmågan extra tydligt eftersom det krävs att deltagarna kan föra ett matematiskt 

resonemang för att kunna konstruera ett eget proportionalitetsproblem.  

• Produktivt förhållningssätt till matematik - Uppgift 1d genom att deltagarna måste 

kunna se hur proportionalitet kan användas i verkliga sammanhang för att 

konstruera en egen uppgift. 

 

4.3 Första lektionsplanering  

Lektionen spelades in i syfte att möjliggöra en noggrann analys av lektionen. 

Undervisningen planerades utifrån studiens ramverk om hur en kommunikativ 

arbetsmetod kan planeras. Lektionsupplägget skapade möjlighet för eleverna att utveckla 

de matematiska förmågorna (Kilpatrick mfl, 2001), samt utveckla kunskaper om det 

matematiska innehållet proportionalitet.  

 
4.3.1 Planering av första lektionen  

Läraren observerade eleverna under lektionen utifrån överblickstabellen (se figur 3).  

• Eleverna löste uppgift a-c självständigt (se test 2) och redovisade lösningarna på 

papper.  

• Pararbete - förklarade lösningarna för varandra. 

• Grupp - Förklarade par-kompisens lösning för gruppen. Diskuterade 

lösningsstrategierna.  

• Helklassdiskussion utifrån den ifyllda överblickstabellen - elevernas lösningar.  

• Eleverna arbetade i par med uppgift d, konstruera en uppgift.  

• Bytte uppgift med ett annat par, löste och diskuterade uppgiften.  

• Eftertestet (se test 3) genomfördes självständigt.   
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(Test 2, lektionsuppgift, Hagland, Sundberg och Hårrskog, (2014)) 

 

Hur synliggörs de fem förmågorna i chokladbolls receptet (se test 2):  

• Begreppsförståelse - Uppgift 6d, genom att deltagaren visar förståelse för hur 

begreppet proportionalitet synliggörs i matematiken.  

• Räknekunskaper - Uppgifterna 2a, 2b, 2c och 2d genom att de har förmågan att 

välja och hantera räknekunskaper.  

• Strategisk kompetens - Uppgifterna 2a, 2b, 2c och 2d eftersom alla uppgifterna 

kräver någon strategi för en framgångsrik lösning.  

• Matematiskt resonemang - Uppgifterna 2a, 2b, 2c och 2d och är avgörande för 

uppgift 6d på grund av att det krävs att deltagarna kunde föra ett matematiskt 

resonemang för att konstruera ett eget proportionalitetsproblem.  

• Produktivt förhållningssätt till matematik - Uppgiften 2d genom att deltagarna kan 

se hur proportionalitet kan användas i verkliga sammanhang för att konstruera en 

egen uppgift. 

 
4.3.2 Genomförande av första lektionen 

Förutse - Läraren förutsåg vilka lösningsstrategier som eleverna kunde använda, vilka 

strategier som fungerade bäst för proportionalitetsräkningen och vilken respons som 

skulle kunna ges på de förslag som eleverna presenterade. Nedan anges förslag på 

lämpliga lösningsstrategier:  

Rita en bild 

 
(Figur 5, räknestrategi bild)  

Tabell 
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Chokladbollar 

antal  

Margarin g  Strösocker dl  Havregryn dl   Kakao msk 

20 100  2 3 3 

10 50 1 1 5 

30=20+10 100+50=150 3 4,5 4,5 

20 + 30 = 50  250 =100+150  

 

 

 

 

 

 (Figur 6, räknestrategi tabell)  

Proportionalitets räkning  

 
 

(Figur 7, räknestrategi proportionalitetsräkning)  

 

Missuppfattningar: Hur de kan undvikas: 

Använder addition eller subtraktion 

istället för multiplikation och division. 

 

Instruera eleverna att använda 

skalarelationen som tydliggör att 

multiplikation och division krävs för att en 

ökning eller minskning ska vara konstant. 

 

Utgår från en chokladboll för att besvara 

frågorna i delproblemen, men det kommer 

att leda till svårigheter vid uträkningen av 

receptet. 

 

Uppmuntra eleverna till att utgå från det 

som de redan vet (receptet finns) och att 

alltid anteckna sina lösningar för att kunna 

använda sig av svaren i kommande 

lösningar.  

 

På c uppgiften skulle eleverna kunna tro 

att de bara kan fördubbla receptet och 

endast använda 200g smör och lämna 

kvar 50g smör istället för att räkna ut 

receptet utifrån 250g smör. 

Gå igenom uppgiften och förtydliga att 

allt smör ska användas i receptet. 

(Figur 8, missuppfattningstabell)  

 

Välja ut och Ordna - Utifrån överblickstabellen (se figur 3) nedan valde läraren ut vilka 

strategier som skulle presenteras i sammanfattningen av lektionen och i vilken ordning 

det skulle ske, för att fördjupa elevernas förståelse av det matematiska innehållet. 

Utgångspunkten var att gå från konkreta lösningar till mer abstrakta lösningar, för att alla 

eleverna skulle få chansen att lära sig proportionalitetsräkning.  

  

Strategi/metod Vem & vad  Ordna 

Bild   
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Tabell   

 

 

 

Proportionalitetsräkning -

Skalarelationen  

 

 

 

 

 

Annan strategi 

 

 

 

 

 

(figur 3, överblickstabell)  

Kunskaps utvecklande frågor:  

Hur kom du fram till det svaret? Förklara din lösning för mig.  

Hur började du tänka när du skulle lösa uppgiften?  

Finns det fler sätt att lösa uppgiften på?  

Varför tycker du att denna lösning är en bra strategi?  

Skulle du kunna göra en tabell av din uträkning?  
   
4.3.2.1 Sammanfattning av lektionen   

Koppla ihop - För att sammanfatta lektionen valdes lämpliga lösningsstrategier ut med 

stöd från överblickstabellen (se figur 3). Helklassdiskussionens syfte var att synliggöra 

det matematiska innehållet för eleverna genom att de olika lösningsstrategierna kopplades 

ihop på ett sammanhängande vis.   

  

Test av måluppfyllelse - I eftertestet användes för att granska om elevernas matematiska 

förmågor och kunskaper om proportionalitet förändrades under lektionen, för att utifrån 

resultatet förbättra den andra lektionen. 

 
(Test 3, eftertest, Hagland, Sundberg och Hårrskog, (2014))  

 

De fem förmågorna i eftertestet (se test 3):  

• Begreppsförståelse - Uppgift 3c genom att deltagaren visar förståelse för hur 

begreppet proportionalitet synliggörs i matematiken. Det krävs att deltagaren har 

god förståelse för begreppet proportionalitet och proportionalitetsräkning.  

• Räknekunskaper - Uppgifterna 3a, 3b och 3c genom att de har förmågan att välja 

och hantera räknekunskaper.  

• Strategisk kompetens - Uppgift 3a, 3b och 3c eftersom alla uppgifterna kräver 

någon strategi för en framgångsrik lösning. Uppgift 3c kräver utvecklade 

matematiska strategier för att få fram svaret.  

• Matematiskt resonemang - Uppgifterna 3a, 3b, och 3c.  
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• Produktivt förhållningssätt till matematik - Synliggörs i deltagarnas beskrivning 

av vad proportionalitet innebär. 

 

 

4.4 Andra lektionsplaneringen 
 
4.4.1 Genomförande av andra lektionen 

Läraren observerade eleverna under lektionen utifrån överblickstabellen (se figur 3). 

• Kort genomgång av uppgift a och b, förklarade begreppen motivera och redovisa.  

• Eleverna löste uppgift a-b (se test 2) självständigt och redovisade lösningarna på 

papper.  

• Pararbete - förklarade lösningarna för varandra och gjorde uppgift c tillsammans, 

eleverna fyllde i mallen (se figur 9). 

• Grupp - Förklarade par-kompisens lösning och lösningen på uppgift c för gruppen. 

Diskuterade lösningsstrategierna.  

• Helklassdiskussion utifrån den ifyllda överblickstabellen, strategierna stod kvar 

på tavlan. Visade exempel på hur proportionalitetsräkning kan användas i 

verkligheten (rita i skala, kg/pris, hantera recept). 

• Eleverna arbetade i par med uppgift d, konstruera en uppgift.  

• Bytte uppgift med ett annat par, löste och diskuterade uppgiften.  

• Eftertestet (se test 3) genomfördes självständigt samt gav eleverna möjlighet att 

förklara vad det matematiska begreppet proportionalitet innebar.  

 
Skriv ner klasskamratens lösning: 

a) 

 
b)  

 
Eran gemensamma lösning av uppgift c. 

c)  
 
Motivera varför ni tycker att era lösningar är bra att använda:  

 
 

(figur 9, mall)  

 

4.5 Urval  
Studien genomfördes på en liten skola där matematikundervisningen genomförs i 

blandade åldersgrupper. Eleverna som deltog i studien gick i årskurs 4 – 6. Det gick totalt 

27 elever i årskurserna 4 – 6 och alla eleverna blev förfrågade att delta i studien. Det var 

13 elever som deltog i studien. De deltagande eleverna fördelades in i två grupper för att 

kunna genomföra den planerade Lesson Studyn. Gruppindelningen grundar sig på att det 

skulle vara lika många elever från varje årskurs i varje grupp utöver det var indelningen 

ett bekvämlighetsurval över vilka elever som kunde delta vid lektionstillfällena.  I denna 

studie fanns inget krav på elevernas förkunskaper utan studien handlade om att granska 

det kommunikativa matematiska arbetssättet samt att granska om eleverna utvecklade 

kunskaper inom proportionalitet under matematiklektionen. Därav efterfrågades alla 

elevernas intresse om att delta i studien med godkännande från deras vårdnadshavare.  
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4.6 Etiska principer 
För att studiens insamling av empiri skulle kunna genomföras krävdes det att 

forskningsetiska principerna följdes genom arbetets gång (Vetenskapsrådet, 2017). De 

deltagande eleverna var under 18 år, därför informerades och efterfrågades 

vårdnadshavarnas godkännande om delaktighet i studien för att utgå från 

informationskravet. Vårdnadshavare och deltagare i studien informerades om studiens 

syfte, delaktighetens innebörd samt frivilligheten att delta i studien. Utifrån 

samtyckeskravet informerades vårdnadshavare samt deltagande i studien om möjligheten 

att avböja delaktighet i studien och deras rättigheter att kräva materialet från deras 

medverkan i studien. I denna studie behandlades konfidentialitetskravet genom att inte 

namnge deltagarna i studien samt att information som kopplades till de medverkande inte 

synliggjordes i resultatet för att skydda deltagarnas identitet och integritet (ibid.). Vid 

behandlingen av deltagarnas uppgifter utgick studien också ifrån lagen GDPR – The 

General Data Protection Regulation, för att skydda elevernas integritet och information. 

I studien undanhölls all information som kunde koppla informationen till deltagaren 

(Datainspektionen). 

 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017) handlade om att de som medverkade i studien 

fick information om hur empirin användes och att empirin endast användes för studiens 

syfte. I denna studie användes den insamlade empirin för att kontrollera om forskningens 

teorier och ramverk kring kommunikativa arbetsmetoder fungerade i praktiken. 

  

4.7 Analys 

I genomförandet av studiens Lesson Study användes studiens ramverk för att planera 

lektioner om proportionalitet som tar utgångspunkt i ett kommunikativt arbetssätt.  

Utifrån observationsschemat (se bilaga B) som baserades på studiens ramverk 

genomfördes en analys som granskade resultatet av lektionsplaneringarna och 

genomförandet av lektionerna för att svara på första forskningsfrågan, “Hur kan en 

matematikundervisning kring proportionalitet som tar utgångspunkt i ett kommunikativt 

arbetssätt planeras? “. Utifrån observationsschemat granskades det även hur lektionen gav 

eleverna möjlighet att utveckla de matematiska förmågorna (Kilpartrick mfl, 2001).  

 

För att svara på andra forskningsfrågan, “Hur påverkar en kommunikativ arbetsmetod 

elevernas möjligheter att lära proportionalitetsräkning?”, genomfördes en analys av de 

matematiska testerna som jämfördes med varandra för att i relation till ramverket dra 

slutsatser om deltagarna utvecklade matematiska proportionalitetskunskaper samt de 

matematiska förmågorna under lektionen.  

 

När matematiklektionens inspelning analyserades, granskades detaljer från inspelningen 

för att komma fram till om undervisningen skapade framgångsrika matematiska 

kommunikationer som den tidigare forskningen nämnde. Inspelningarna analyserades 

också för att undersöka om deltagarna gavs möjlighet att utveckla matematisk kompetens 

under lektionen.  

 

5 Resultat 

5.1 Resultat och analys av förtest 

Förtestet analyserades utifrån hur väl deltagarna behärskade Kilpatricks mfl (2001) 

matematiska förmågor i koppling till det matematiska innehållet proportionalitet. 
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Tabellen nedan visar hur många deltagare som visade förmågorna under förtestet om 

proportionalitet.  

 

Förmågor  

(Kilpatrick mfl, 2001) 

Uppgifte

r 

Deltagare som 

visar kompetensen 

Deltagare som 

inte visar 

kompetensen 

Totalt 

antal 

elever 

Begreppsförståelse 1d,  4 9  13 

Räkne kunskaper 1a, 1b, 1c 

och 1d 

10  3 13 

Strategisk kompetens 1a, 1b, 1c 

och 1d  

4 9 13 

Matematiska 

resonemang 

1a, 1b, 1c 

och 1d 

3 10 13 

Produktivt 

förhållningssätt till 

matematik 

1d  4 9 13 

(Figur 10, resultat av kompetenser i förtest)  

 

Deltagarna visade i stor utsträckning goda räknekunskaper för att lösa uppgifterna om 

proportionalitet. På första uppgiften presenterade deltagarna korrekta svar och visade 

förståelse för det proportionella förhållandet mellan pennorna och pengarna. Det var 

endast två deltagare som försökte räkna ut hur mycket en penna kostade istället för att se 

det proportionella sambandet. Dock visade resultatet att de flesta deltagarna inte besatt 

begreppsförståelse, produktivt förhållningssätt och strategisk förmåga. Få deltagare 

klarade av att skapa en egen proportionalitetsuppgift, vilket tolkades som en avsaknad av 

kompetenserna begreppsförståelse och produktivt förhållningssätt eftersom deltagarna 

inte verkade kunna relatera proportionalitet till verkliga sammanhang. I uppgifterna b och 

c synliggjordes bristande kunskaper i produktivt förhållningssätt till proportionalitet. 

Lösningarna på uppgifterna var i stor utsträckning felaktiga och det indikerade på att 

deltagarna inte behärskade förståelsen för begreppet proportionalitet utan bara förstod 

enklare samband som hälften av. De flesta deltagarna redovisade ett korrekt svar på 

uppgift 1a (se test 1), vilket analyserades som att deltagarna använde en strategi men 

strategin redovisades inte tillräckligt tydligt. Därför visade resultatet att få deltagare besatt 

strategisk förmåga. De deltagare som använde en matematisk strategi använde sig av en 

ritad bild. En deltagare hade konstruerat en lista för att komma ihåg de olika förhållandena 

mellan pengarna och pennorna, vilket kunde relateras till strategin att använda sig av en 

tabell. 

 

5.2 Resultat och analys av första lektionen 

Förmågorna som synliggjordes i förtestet (se test 1) av deltagarna inför den första 

lektionen. 

Förmågor  

(Kilpatrick mfl, 2001) 

Uppgifter Deltagare som 

visar 

kompetensen 

Deltagare som 

inte visar 

kompetensen 

Totalt 

antal 

elever 

Begreppsförståelse 1d 1 5 6 

Räkne kunskaper 1a, 1b, 1c & 

1d 

4 2 6 

Strategisk kompetens 1a, 1b, 1c & 

1d 

2 4 6 
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Matematiska 

resonemang 

1a, 1b, 1c & 

1d 

1 5 6 

Produktivt 

förhållningssätt till 

matematik 

1d 1 5 6 

(Figur 11, resultat av deltagarnas kompetenser i förtestet)  

 

Förmågorna som deltagarna visat i resultatet av lektionsuppgift (se test 2) och 

eftertestet (se figur 3).  

Förmågor 

(Kilpatrick mfl, 2001) 

Uppgifter Deltagare som 

visar 

kompetensen 

Deltagare 

som inte 

visar 

kompetensen 

Totalt 

antal 

elever 

Begreppsförståelse 2d & 3c 3 3 6 

Räkne kunskaper 2a, 2b, 2c, 

2d, 3a, 3b & 

3c 

6 0 6 

Strategisk kompetens 2a, 2b, 2c, 

2d, 3a, 3b & 

3c 

5 1 6 

Matematiska 

resonemang 

2a, 2b, 2c, 

2d, 3a, 3b & 

3c 

5 1 6 

Produktivt 

förhållningssätt till 

matematik 

2d & 3c 4 2 6 

        (Figur 12, utveckling av deltagarnas kompetenser efter genomförd lektion) 

 

Analysen av lektionen utgick från observationsschemat (se bilaga B) som designades för 

att undersöka hur den kommunikativa arbetsmetoden genomfördes och i vilken 

utsträckning Kilpatricks mfl (2001) matematiska förmågor synliggjordes under 

lektionens gång.  

 

Utifrån observationsschemat synliggjordes att deltagarna endast till viss del fick 

undervisning om hur matematisk kommunikation kan genomföras. Däremot observerades 

flera möjligheter för deltagarna att lära sig genom kommunikation i form av par- och 

gruppdiskussioner (Bakker, Smit & Wegerif, 2015). I par- och gruppdiskussionerna 

observerades det också att deltagarna använde sig av reflekterande och lärorik 

kommunikation (Brendefur & Frykholm, 2000).  

 

Under lektionen observerades att deltagarna fick möjlighet till att utveckla och använda 

begreppsförståelse och räknekunskaper. För att lösa problemuppgifterna om 

proportionalitet var deltagarna tvungna att använda olika matematiska begrepp och utföra 

räkneoperationer samt kunna se relationer mellan begrepp. Alla deltagare visade under 

lektionens gång en förståelse för några matematiska begrepp, förmågan till att använda 

matematiska strategier och matematiska räknekunskaper och kunna se förhållandet 

mellan dem ex: addition, division, multiplikation och tabell. Några deltagare visade också 

förståelse för det matematiska begreppet proportionalitet efter lektionen, men inte alla.  

 

Testerna visade att alla deltagare använde något av räknesätten division, addition, 

multiplikation eller tabell för att lösa uppgifterna. Alla deltagare förutom en, kopplade 
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ihop det proportionella sambandet mellan talen, för att välja en lämplig strategi för 

uträkningarna. Alla deltagarna lyckades lösa det matematiska problemet, genom att 

använda någon matematisk strategi. Det tydde på att lektionsupplägget och uppgifterna 

gav deltagarna förutsättningar till att utveckla räknekunskaper, begreppsförståelse och 

strategisk kompetens. Testen visade att två deltagare tillägnade nya strategier för att lösa 

proportionalitetsproblem. Deltagarna valde att använda en tabell för att ställa upp sina 

lösningar. De övriga fyra deltagarna visade ingen utveckling från förtestet till eftertestet. 

                                                               
(Bild 1 och 2, deltagarlösning eftertest)  

 

De flesta deltagarna konstruerade och löste ett proportionalitetsproblem, två deltagare 

skrev en uppgift som var utformad som ett recept, precis som lektionsuppgiften. Tre 

deltagare skapade ett proportionalitetsproblem som behandlade procenttal. Det tredje 

paret skapade ett problem som inte alls handlar om proportionalitet. Detta tyder på att 

lektionen inte gav deltagarna möjlighet till att utveckla det produktiva förhållningssättet 

till proportionalitet.  

 

  
(Bild 3, Deltagarnas proportionalitetsproblem 1) 

 

Under lektionens gång fick deltagarna använda reflekterande kommunikation (Brendefur 

& Frykholm, 2000) genom att förklara och motivera sitt matematiska tänkande i par och 

grupp. Deltagarnas resonemangsförmåga utvecklades genom att först formulera sig i 

skrift med matematiska uträkningar, sedan genom att muntligt beskriva uträkningar och 

matematiska resonemang om uppgifterna. Deltagarna tränade även på att förstå 

matematiska resonemang genom att lyssna på en annan deltagares lösning och sedan 

återberätta lösningen. Flera deltagare kunde föra matematiska resonemang på ett tydligt 

sätt “Eftersom det nya receptet ska vara på 10 chokladbollar, är det hälften av 20, då måste 

jag också dela receptet på hälften”. Några deltagare tyckte det var svårare att förklara hur 

de löste uppgifterna, men då hjälpte de andra deltagarna i gruppen till med att ställa frågor 

eller hjälpa deltagaren att beskriva “Jag räknade bara, vet inte hur jag ska förklara”, “Men 
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du tänkte ungefär som jag, tror jag, att du delade receptet på hälften eftersom det bara är 

hälften av chokladbollarna”, “Ja, precis och då fick jag fram...”. Detta visar att deltagarna 

fick använda lärorik kommunikation (Brendefur & Frykholm, 2000). Ibland hjälpte också 

läraren deltagarna att utveckla det matematiska resonemanget genom att ställa 

kunskapsutvecklande frågor eller koppla deltagarens språk till ett matematiskt begrepp 

“Hur började du tänka för att lösa uppgiften?” “Jag la ihop recepten” “Okej, så du 

adderade alla recepten för att komma fram till ett nytt recept, det är en bra strategi”.  Det 

var 5 av 6 deltagare som visade utveckling på det matematiska resonemanget i de tester 

som gjordes under och efter lektionen.  

 

 
(Bild 4, lösning förtest av deltagare 1) 

 
(Bild 5, lösning lektionsuppgift av deltagare 1) 

 

Några av deltagarna visade små förändringar genom att med ord beskriva sitt matematiska 

tänkande. Andra deltagare använde symboler och siffror för att genomföra ett 

matematiskt resonemang på ett mer abstrakt sätt än tidigare. Den enda förmågan som inte 

observerades under lektionen var deltagarnas förmåga till att inta ett produktivt 

förhållningssätt till matematik. Uppgiften om chokladbollsreceptet gav deltagarna en 

möjlighet till att koppla det matematiska innehållet till en verklighetsbaserad situation 

men lektionen kopplade inte ihop begreppet proportionalitet och receptet på ett tillräckligt 

tydligt sätt. Undervisningen skulle behöva ge deltagarna flera exempel på hur 

proportionalitet kan användas i andra verkliga situationer för att utveckla deltagarnas 

produktiva förhållningssätt till matematik. Denna brist i undervisningen visade sig genom 

att deltagarna hade svårigheter med att konstruera en egen matematisk uppgift som 

behandlade proportionalitet. Undervisningen borde också ge deltagarna mer stöd i hur 

matematisk kommunikation kan genomföras för att utveckla deltagarnas matematiska 

resonemangsförmåga ännu mer samt se till att alla deltagare kan vara aktiva under 

kommunikationen i grupp och helklass (Bakker, Smit & Wegerif, 2015). 

 
5.2.1 Förbättringar att göra inför andra lektionen utifrån analysen 

Utifrån analysen av första genomförda lektionen upptäcktes följande brister i 

undervisningen. 

 

Eleverna behövde få mer kunskaper om proportionalitet genom en tydligare genomgång 

om begreppet kopplat till uppgiften för att fördjupa elevernas förståelse av det 

matematiska innehållet. Därför skulle genomgången stå kvar på tavlan under andra 

lektionen för att påminna eleverna om olika användbara strategier. Undervisningen 
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behövde även koppla ihop de olika strategierna tydligare och diskutera/motivera varför 

det kan vara bra att använda de olika strategierna.  

 

Det synliggjordes under första lektionen att några elever inte skrev egna uppgifter som 

behandlade innehållet proportionalitet. En del elever skrev uppgifter som inte behandlade 

proportionalitet och några elever kopierade upplägget från uppgiften om 

chokladbollsreceptet, vilket inte var fel men det tydde på ett begränsat produktivt 

förhållningssätt till proportionalitet. För att elevernas utveckling av ett produktivt 

förhållningssätt till matematik skulle utvecklas under lektion två presenterades fler 

exempel på hur proportionalitetsräkning kan användas i verkligheten.  

 

Under första lektionen observerades mycket god kommunikation mellan eleverna men 

det var fortfarande några elever som var mindre aktiva än andra i diskussionerna. För att 

aktivera alla elever under andra lektionen användes en mall för att stödja elevernas 

kommunikation. För att få en tydligare bild av hur lektionen lyckades skapa förståelse för 

det matematiska begreppet proportionalitet hos eleverna, inleddes sluttetstet med en fråga 

om vad det matematiska begreppet proportionalitet innebar. 

 

5.3 Resultat och analys av andra lektionen  
Förmågor som synliggjordes i förtestet (se test 1) av deltagarna inför andra 

lektionen.  

Förmågor  

(Kilpatrick mfl, 

2001) 

Uppgifter Deltagare som visar 

kompetensen 

Deltagare 

som inte 

visar 

kompetensen 

Totalt 

antal 

deltagare 

Begreppsförståelse 1d 1 5 6 

Räkne kunskaper 1a, 1b, 1c 

& 1d 

5 1 6 

Strategisk 

kompetens 

1a, 1b, 1c 

& 1d 

2 4 6 

Matematiska 

resonemang 

1a, 1b, 1c 

& 1d 

2 4 6 

Produktivt 

förhållningssätt till 

matematik 

1d 2 4 6 

(Figur 13, resultat av förtest)  

Förmågor som deltagarna visat i resultatet av lektionsuppgift (se test 2) och 

eftertestet (se test 3). 

Förmågor 

(Kilpatrick mfl, 

2001) 

Uppgifter Deltagare som 

visar 

kompetensen 

Deltagare som 

inte visar 

kompetensen 

Totalt 

antal 

deltagare 

Begreppsförståelse 2d & 3c 5 1 6 

Räkne kunskaper 2a, 2b, 2c, 

2d, 3a, 3b 

& 3c 

6  6 

Strategisk 

kompetens 

2a, 2b, 2c, 

2d, 3a, 3b 

& 3c 

5 1 6 
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Matematiska 

resonemang 

2a, 2b, 2c, 

2d, 3a, 3b 

& 3c 

6  6 

Produktivt 

förhållningssätt till 

matematik 

2d & 3c 6  6 

(Figur 14, resultat lektionsuppgift och eftertest) 

 

Utifrån observationsschemat synliggjordes det att deltagarna fick undervisning om hur 

matematisk kommunikation kan genomföras, eftersom alla deltagare var aktiva mer i 

kommunikationen under andra lektionen.  Det observerades även flera möjligheter för 

deltagarna att lära sig genom kommunikation i form av par och gruppdiskussioner 

(Bakker, Smit & Wegerif, 2015). I par- och gruppdiskussionerna observerades det också 

att deltagarna använde sig av reflekterande och lärorik kommunikation (Brendefur & 

Frykholm, 2000). 

 

Observationen visade att undervisningen gav deltagarna möjlighet att utveckla alla de 

matematiska förmågorna genom de olika lektionsaktiviteterna. Begreppsförståelsen 

utvecklade deltagarna i lektionen utifrån genomgångar och gruppdiskussioner. 

Begreppen motivera, resonera, proportionalitet samt skalarelationen förklarades av 

läraren och deltagarna visade förståelse genom att innebörden av begreppen användes 

skriftligt och muntligt för att beskriva och räkna ut uppgifterna. Det synliggjordes en 

utveckling av flera av deltagarnas begreppsförståelse mellan förtestet och eftertestet. 

Såhär beskrev en deltagare proportionalitet på eftertestet: “Proportionalitet betyder om 

man t.ex. tar ena värdet gånger tre måste man också ta det andra värdet gånger tre. 2 

värden som är beroende av varann”.  

 

Deltagarnas matematiska resonemang utvecklades under lektionens gång eftersom 

deltagarna fick öva på att beskriva den egna tankeprocessen för någon annan. Några 

deltagare utvecklades från att bara beskriva måtten av ingredienserna till att beskriva mer 

ingående “Jag tänkte att 100 gram margarin är till 20 chokladbollar och dubblar jag det, 

blir det 40 chokladbollar och det blir 200 gram margarin...”. Analysen av testen visade 

att deltagarna utvecklade förmågorna att resonera matematiskt och använda matematiska 

strategier. Nedanstående bilder visar deltagare 3:s utveckling från förtestet till eftertestet.   
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(bild 6 & 7, deltagare 3 lösning av förtest och eftertest) 

 

 
(bild 8, deltagare 3 definition av proportionalitet) 

 

Deltagare 3:s lösning på förtestet visade att deltagaren inte förstod vilken matematisk 

strategi eller räknesätt som skulle användas för att lösa uppgiften. I eftertestet syntes det 

att deltagaren visade en bättre förmåga att välja lämpliga strategier och matematiska 

räknekunskaper för att lösa en uppgift som behandlar proportionalitet.  I bild 8 

synliggjordes också att deltagaren har skapat sig en förståelse för det matematiska 

begreppet proportionalitet.  

 

Vid gruppdiskussioner kring uppgift 2a och 2b (se test 2) under lektionen, visade en 

deltagare svårigheter i att föra matematiska resonemang om den egna lösningen. De andra 

deltagarna i gruppen förde resonemang kring hur proportionalitetsproblemet löstes och 

när deltagarna inte förstod ställdes frågor som gjorde att resonemanget utvecklades. 

Deltagaren beskrev sedan lösningen ”Jag tog hälften av allt… varför skrev jag inte bara 

det?”. Det visade att deltagaren utifrån lärorik kommunikation (Brendefur & Frykholm, 

2000) i gruppen kunde förklara sin matematiska strategi. Deltagaren visade att 

diskussionen hjälpte för att beskriva hur ett matematiskt resonemang kan framföras och 

därmed gav kommunikationen i gruppen stöd för att framföra matematiska resonemang. 

Alla deltagarna använde en reflekterande kommunikation för att utveckla matematiska 

resonemang kring lösningarna och den egna tankeprocessen. I en av 

diskussionsgrupperna resonerades lösningsstrategier, vid lösningen av uppgift 2b (se test 

2) hade en av deltagarna inte läst uppgiften tillräckligt noga och därför svarat inkorrekt. 

Under gruppdiskussionen hjälpte den andra deltagaren till genom att påminna “eftersom 

det inte var 40 stycken utan 30 stycken chokladbollar...”. Efter beskrivningen förstod 

deltagaren misstaget och ändrade lösningen. Det visade att deltagarna använde 

detaljerade matematiska resonemang för att förklara och beskriva tankeprocessen för 

varandra. Deltagarnas matematiska resonemang synliggjordes även i uppgiften som 

behandlades under lektionen, nedan är en bild av ett matematiskt resonemang.  

 

 
(Bild 9, deltagarlösning i lektionsuppgiften) 

 

Alla deltagarna visade räknekunskaper och matematiska strategier under lektionen när 

deltagarna förklarade lösningen av uppgift a. Strategierna som deltagarna visade för att 
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lösa proportionalitetsproblemet liknade varandra. En av lösningarna beskrevs i en 

klassrumsdiskussion och deltagaren sa såhär ”Jag tänkte hälften, för 100 gram margarin 

är ju till 20 chokladbollar, och då tog jag 50 gram margarin”. Deltagarna visade förståelse 

för sambandet mellan talen 20 och 10. Deltagarna visade räknekunskaper och den 

strategiska förmågan för att förstå att, om antalet chokladbollar divideras på två behöver 

även varje ingrediens divideras på två för att få fram receptet för 10 chokladbollar. Utifrån 

klassrumsdiskussioner utvecklade deltagarna nya strategier för att lösa 

proportionalitetsuppgifterna och lyckades använda strategierna på ett enkelt och 

framgångsrikt sätt. Nedan är en bild av en tabell som en deltagare använde sig av på 

slutuppgiften.  

 

 
(Bild 10, deltagarlösning i eftertest) 

 

Produktivt förhållningssätt till proportionalitetsräkning synliggjordes tidigt under 

lektionen i en gruppdiskussion genom att en deltagare kopplade receptet 

(proportionaliteten) till verkligheten och ställde frågan “Undrar om detta recept funkar?”. 

I en klassrumsdiskussion visade alla deltagare på koppling mellan 

proportionalitetsräkning och verkligheten, genom att diskutera i vilka sammanhang som 

proportionalitetsräkning kan användas. Deltagarna visade ett produktivt förhållningssätt 

till matematik genom att alla lyckades konstruera och lösa en uppgift som behandlade 

proportionalitet. De andra deltagarna konstruerade uppgifter om det proportionella 

värdeförhållandet mellan kr/kg godis och den tredje gruppen gjorde en uppgift om ett 

recept. 

  
  (Bild 11, lösning lektionsuppgift d) 

 

6 Diskussion 

6.1 Resultat- och metoddiskussion 

Utifrån studiens ramverk om hur en kommunikativ arbetsmetod om proportionalitet kan 

planeras genomförde studien en Lesson Study för att undersöka hur den kommunikativa 
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arbetsmetoden fungerade i praktiken. Planeringen grundar sig på Bakker mfl (2015) 

tankar om hur ett kommunikativt lärande uppstår, vilket innebär att målet för lärande är 

att utveckla elevernas förmåga att kommunicera matematiskt och tillägna sig kunskaper 

om proportionalitet genom kommunikation. För att kunna uppnå de båda målen 

planerades lektionerna utifrån Stein mfl (2008) tankar om vilken struktur en 

kommunikativ lektionsplanering kan ha för att uppmuntra eleverna till att använda sig av 

kommunikation för att lära. 

 

Resultatet från första lektionen visar att det stöd som gavs till deltagarna för att utveckla 

deras kunskaper om kommunikation inte var tillräckligt för att stödja alla deltagarnas 

utveckling. För att ge deltagarna mer stöd i hur de ska använda sig av kommunikation 

utformades en mall för vad eleverna skulle fråga varandra under par och 

gruppdiskussionerna. Scaffolding rekommenderas av Bakker mfl (2015) eftersom det blir 

ett bra komplement till den kommunikativa arbetsmetodens fria struktur. Mercer och 

Sams (2006) belyser att en framgångsrik kommunikation kännetecknas av att all relevant 

information delas i gruppen. I jämförelser mellan första och andra lektionen synliggjordes 

fler lösningsstrategier genom att deltagarna var mer aktiva i diskussionerna under andra 

lektionen, vilket tyder på att mallen som användes under andra lektionen hjälpte 

deltagarna att föra en framgångsrik matematisk kommunikation. 

 

Stein mfl (2008) fem praktiker bygger på att läraren dirigerar klassdiskussionen, vilket är 

något som på längre sikt kan utveckla elevernas kunskaper om hur en framgångsrik 

matematisk kommunikation genomförs. Denna lektion genomfördes endast med 

deltagarna under ett tillfälle vilket inte var tillräckligt för att befästa strukturen. Den 

aspekten visade sig genom att några deltagare inte var aktiva vid helklassdiskussionen 

eftersom deltagarna kanske inte är vana vid att presentera sina lösningar och dela med sig 

av sina idéer. Samma problematik uppstod även vid presentationerna av deltagarnas 

lösningar, eftersom det inte fanns någon variation bland deltagarnas valda strategier. Alla 

deltagare hade nästan valt att lösa uppgifterna på samma sätt, vilket kan tyda på en brist 

i användandet av matematiska strategier. Undervisningen bör uppmuntra elevernas 

kreativitet och användningen av flera lösningsstrategier istället för att bara utgå från en 

strategi som “den rätta strategin”. Detta kan också bero på att lektionen bara genomfördes 

en gång med varje elevgrupp, om fler lektioner hade genomförts tillsammans med samma 

grupp hade säkert fler deltagare varit mer kreativa i sina lösningar och testa andra 

lösningsstrategier.  

 

Användningen av Steins mfl (2008) överblicksschema var dock användbart för att 

organisera deltagarnas lösningar inför klassdiskussionen. Detta bidrog till att deltagarna 

blev delaktiga i diskussionen eftersom överblicksschemat utgick från deltagarnas egna 

lösningar. Resultatet av lektionerna tyder även på att deltagarna fick använda 

reflekterande kommunikation genom att dela information och strategier med varandra 

och skapa dialoger som utvecklar deras tidigare strategier. Deltagarna använde lärorik 

kommunikation genom att uttrycka sina tankar kring matematik samt ta till sig andras 

matematiska tankegångar för att sedan få ett annat matematiskt tankesätt (Brendefur & 

Frykholm, 2000). Resultatet visade även att de kommunikationssätten utvecklade 

deltagarnas förmåga till att använda matematisk kommunikation, vilket innebär följande: 

framföra sina matematiska idéer i olika kontexter, göra kopplingar mellan olika 

matematiska samband och utveckla sin egen tankeprocess (Rowman, Judith & Shepherd, 

1990). Det synliggjordes i eftertestet att deltagarna använde ett mer utvecklat matematiskt 

resonemang i jämförelser med resultaten i förtestet. I analysen av lektionen synliggjordes 
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också en utveckling under lektionens gång eftersom deltagarna fick möjlighet att resonera 

matematiskt.   

 

Planering av det matematiska innehållet proportionalitet baserades på studiens ramverk 

om hur proportionalitet kan undervisas på ett framgångsrikt sätt. Uppgifterna var av 

problemlösande karaktär i flera olika steg som behandlade verklighetsbaserade 

matematiska problem om värdeförhållanden (Lincoln Miller & Fey, 2000). Arbetet med 

uppgifterna genomfördes i grupp vilket synliggjorde elevernas tankeprocesser, vilket 

studiens resultat bekräftar som ett främjande arbetssätt för att lära sig proportionalitet och 

utveckla matematisk kompetens. För att lära ut proportionalitet bör undervisningen även 

innehålla strategier som eleverna kan använda för att lösa proportionella matematiska 

problem (Ojose, 2015). Utifrån analysen av lektionen bekräftas det att de valda 

uppgifterna och arbetsmetoden motiverade deltagarna och uppmuntrade deltagarna till att 

använda sig av utforskande strategier. Resultatet stämmer överens med Ojose´s (2015) 

tankar om att ett kommunikativt arbetssätt synliggör elevernas metakognition. Stein mfl 

(2008) lektionsstruktur utgår från elevernas egna lösningar och uppmuntrar eleverna att 

förklara sina tankar genom att använda kunskapsutvecklande frågor som hjälper eleverna 

att utveckla sina matematiska resonemang. Resultatet tyder på att Stein mfl (2008) 

struktur med att förutse lösningsstrategier och eventuella missuppfattningar samt använda 

ett överblicksschema för att planera helklassdiskussionen är givande för elevernas 

utveckling av det matematiska innehållet proportionalitet.  

 

Att använda sig av tidigare kunskaper för att lösa uppgiften är något som Ojoses (2015) 

belyser som en viktig aspekt vid proportionalitetsräkning. Den kommunikativa 

undervisningen gav deltagarna i studien möjligheten att föra tydliga resonemang om sina 

lösningar, vilket förbättrade deras förmåga att lösa proportionella problem. I 

lektionsgenomgången när alla deltagarnas strategier kopplades ihop presenterades även 

skalarelationen vilket är en lämplig strategi att använda sig av vid 

proportionalitetsräkning (Carney mfl, 2016). Den nya strategin skalarelationen 

presenterades utifrån Heddens (1986) modell om att gå från det konkreta till det abstrakta 

genom att först presentera en ritad bild, sedan en tabell och sist endast en matematisk 

uträkning. Resultatet visar att det var en bra strategi för att många deltagare utvecklade 

sina förmågor att använda nya strategier för att lösa proportionalitets problem. Lincoln, 

Fey och Miller´s (2000) forskningsresultat visar att undervisning som utgår från ett 

problemlösande, utforskande och samarbetande perspektiv förbättrar elevernas förståelse 

och lärande av proportionalitet samt att elevernas förbättringar i att redovisa och motivera 

lösningar.  Utifrån lösningarna av proportionalitetsproblemen synliggjordes deltagarnas 

utveckling av deras förmåga att föra matematiska resonemang tydligt och nästan alla 

deltagare visade på en positiv förändring i lektionsuppgiften och eftertestet. Lincoln 

Miller och Fey´s (2000) forskning bekräftas utifrån vår studies resultat eftersom en 

kommunikativ arbetsmetod var främjande för elevernas förståelse för det matematiska 

begreppet proportionalitet. Studiens resultat tyder på att det framtagna ramverket för hur 

en matematikundervisning om proportionalitet som utgår från en kommunikativ 

arbetsmetod kan utformas är framgångsrikt. Arbetsmetoden skulle även vara mer 

främjande för elevernas lärande om den kommunikativa arbetsmetoden användes mer 

frekvent.  

 

I observationen av undervisningen utgick studien även från Kilpatrick´s mfl (2001) teori 

om att de matematiska förmågorna ska ses som aspekter av en komplex helhet. Under 

observationen kontrollerades elevernas möjlighet till att använda alla förmågor under 

lektionens gång. Studiens resultat visar att den kommunikativa arbetsmetoden gav 
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deltagarna möjlighet till att utveckla alla förmågorna. Det möjliggjordes genom att 

lektionen innehöll uppgiftsdiskussioner, klassrumsdiskussioner och 

kunskapsutvecklande frågor för att stödja deltagarnas lärande (Olteanu, 2014). Studiens 

resultat tyder på att den kommunikativa undervisningen har en viktig roll i elevernas 

utveckling av matematisk kompetens, eftersom den en kommunikativ arbetsmetoden 

stödjer elevernas utveckling av alla de matematiska förmågorna. Genom att förmågorna 

användes som en helhet ökade elevernas matematiska kompetens under lektionen, och 

med ett mer frekvent och långsiktigt användande skulle elevernas matematiska 

kompetens främjas.  

 

Undervisningen gav deltagarna möjlighet att utveckla ett produktivt förhållningssätt till 

proportionalitetsräkning genom att arbeta med ett verklighetsbaserat 

proportionalitetsproblem. Uppgiften utvecklade de flesta deltagares kunskaper om 

proportionalitet men i första lektionen visades få förbättringar av deltagarnas produktiva 

förhållningssätt. Därmed ändrades upplägget inför den andra lektionen, genom att 

lektionen synliggjorde kopplingen till vardagen tydligare och presenterade fler 

verklighetsbaserade exempel på proportionella problem. Det bidrog till att fler deltagare 

utvecklade förståelse för proportionalitet och visade ett produktivt förhållningssätt i 

förhållande till proportionalitet.   

 

Studiens resultat visar att en kommunikativ arbetsmetod kan främja elevernas möjlighet 

att lära proportionalitet. Detta resultat grundas på att den kommunikativa arbetsmetoden 

som användes under studiens Lesson Study utvecklade alla deltagarnas matematiska 

kompetens och deltagarnas förståelse för det matematiska innehållet proportionalitet. 

Studiens resultat visar också att deltagarnas matematiska kompetens främjas genom en 

kommunikativ arbetsmetod. Dock synliggjordes det i testerna att deltagarna behöver få 

mer undervisning utifrån en kommunikativ arbetsmetod för att fortsätta främja 

utvecklingen av matematisk kompetens och utveckla ett kommunikativt lärande. 

Resultatet hade förmodligen kunnat se annorlunda ut med en annan grupp, beroende på 

hur trygga deltagarna är med att nya personer undervisar i klassrummet och den 

kommunikativa arbetsmetoden. Studiens forskningsresultat bekräftar att en 

kommunikativ arbetsmetod kan främja elevernas lärande i proportionalitet om den 

planeras och genomförs utifrån det givna teoretiska ramverket. Studien kan dra denna 

slutsats eftersom de genomförda lektionerna gav deltagarna möjligheten att utveckla 

matematisk kommunikation (Rowman, Judith & Shepherd, 1990). Studien stödjer även 

Karlssons (2019) avhandling om att arbetsmiljön kan förbättras genom att eleverna får 

uttrycka frågor och idéer som en del av lärprocessen. Det synliggjordes genom att 

deltagarna visade intresse och motivation för matematiken i samtalen med varandra och 

läraren under lektionerna.  

 

6.2 Vidare studier 

Resultatet av studien har betydelse för hur lärare kan planera och genomföra en 

kommunikativ undervisning som utvecklar elevernas matematiska kompetens och 

elevernas förståelse för det matematiska innehållet proportionalitet. För att underlätta mer 

i planeringen och genomförandet av en kommunikativ arbetsmetod borde det forskas mer 

om hur en givande lektion kan planeras. Och utifrån forskningsresultatet designa material 

som lärare kan utgå från för att underlätta planeringen av en kommunikativ undervisning. 

Om den kommunikativa undervisningsmetoden skulle bli mer lättillgänglig genom 

tillgång till läromedel i matematik som utgick från en kommunikativ arbetsmetod skulle 

möjligen fler lärare använda metoden. Men det kan också bero på att lärarna inte har 

tillräckligt mycket kunskap i ämnet och därför känner sig osäkra med att inte följa ett 
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läromedel. Kilpatrick mfl (2001) nämner att matematiklärarens fortbildning borde ses 

som en central del i arbetet för att utveckla och förbättra undervisningen. Vidare forskning 

som skulle vara intressant är även att kartlägga varför lärare ofta väljer bort den 

kommunikativa arbetsmetoden i matematik, för att utifrån resultatet kunna stödja 

användandet i verksamheten.  

 

 

 



  
 

31 
 

Referenser 
 

Bakker, Arthur. Smit, Jantien & Wegerif, Rupert (2015). Scaffolding and dialogic 

teaching in mathematics education: introduction and review. Vol.47(7), 1047-1065. 

DOI: 10.1007/s11858-015-0738-8 

 

Banker, Theresa G (2012). Student Thinking about Proportionality. Vol.17(6), 379-381. 

ISSN: 10720839 
 

Brendefur, Jonathan & Frykholm, Jeffrey (2000). Promoting Mathematical 

Communication in the Classroom: Two Preservice Teachers' Conceptions and 

Practices. Vol.3(2), 125-153. DOI: 10.1023/A:1009947032694 

 

Carney, Michele B. Smith, Everett. Hughes, Gwyneth R. Brendefur, Jonathan L & 

Crawford, Angela (2016) Influence of proportional number relationships on item 

accessibility and students’ strategies. Vol.28(4), 503-522. DOI: 10.1007/s13394-016-

0177-z 

 

Fülöp, Eva (2015). Teaching problem – Solving strategies in mathematics. Vol.3(1), 37-

54. E-ISSN: 2323-7112 

 

Gillies, Robyn M (2016). Cooperative Learning: Review of Research and Practice . 

Vol. 41(3), 1-17. ISSN-0313-5373 

 

Heddens, James W (1986). Bridging the Gap between the Concrete and the Abstract. 

Vol.33(6),14-17. ISSN: 0004136X 

 

Lincoln Miller, Jane & Fey, James T (2000). Proportional reasoning. Vol.5(5), 310-

313. ISSN: 1072-0839 

 

Karlsson, Ingemar (2019). Elever i matematiksvårigheter: lärare och elever om låga 

prestationer i matematik. Diss. Lund: Lunds universitet. Vol.6, 11-195 . ISSN: 2002-

6323 
 

Kilpatrick, Jeremy. Swarfford, Jane & Findell, Bradford (2001). Adding It Up: Helping 

Children Learn Mathematics. ISBN: 9780309069953 

 

 Lavasani, Masoud Gholamaliv & Khandan, Farah (2011). The effect of cooperative 

learning on mathematics anxiety and help seeking behavior. Vol.15, 271-276. DOI: 

10.1016/j.sbspro.2011.03.085 

 

Mercer, Neil & Sams, Claire (2006). Teaching Children How to Use Language to Solve 

Maths Problems.  Vol.20(6), 507-528. DOI: 10.2167/le678.0 

 

Murata, Aki & Pothen, Bindu. E (2011). Lesson Study in Preservice Elementary 

Mathematics Methods Courses: Connecting Emerging Practice and Understanding. I 

Hart, Lynn C & Alston, Alice S (red.) (2011). Lesson Study Research and Practice in 

Mathematics Education (Learning Together). Dordrecht [etc.]: Springer. 103- 116. DOI 

10.1007/978-90-481-9941-9 

 

https://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2902&context=ajte
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Jane+Lincoln+Miller/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/indexinglinkhandler/sng/au/Fey,+James+T/$N?accountid=14827
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811002643#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811002643#!


  
 

32 

 

Myndigheten för skolutveckling (2007). Matematik: en samtalsguide om kunskap, 

arbetssätt och bedömning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling ISBN : 

9789185589333 

 

Niss, Mogen Allan (2003). The Danish KOM project and possible consequences for 

teacher education. I Kungl. Vetenskapsakademien (2004). Educating for the future: 

proceedings of an International Symposium on Mathematics Teacher Education : 

preparation of mathematics teachers for the future, Malmö University, Sweden, 5-7 

May 2003. 179 – 190. ISSN: 1102-4771 

 

Ojose, Bobby (2015). Proportional Reasoning and Related Concepts: Analysis of Gaps 

and Understandings of Middle Grade Students. Vol.3 (2), 104-112. ISSN-2332-3205 

  

Olteanu, Lucian (2014). Effective communication, critical aspects and compositionality 

in algebra. Vol.45(7), 1021–1033.  DOI: 10.1080/0020739X.2014.902132 
 

Rowan, Thomas E. Mumme, Judith & Shepherd, Nancy (1990) -Communication in 

mathematics. (Implementing the Standards.) Vol.38(1), 18-22. ISSN: 0004-136X 

 

Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

reviderad 2019. (Sjätte upplagan). [Stockholm]: Skolverket. 

 

Stein, Mary Kay. Engle, Randi A. Smith, Margaret S & Hughes, Elizabeth K.  (2008). 

Orchestrating Productive Mathematical Discussions: Five Practices for Helping 

Teachers Move Beyond Show and Tell. Vol.10(4), pp.313-340. DOI: 

10.1080/10986060802229675 
 

Vetenskapsrådet (2017) Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. (2017). Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

Özsoy, Nesrin & Yildiz, Nazli (2004). The effect of learning together technique of 

Cooperative learning method on student achievement in mathematics teaching 7th class 

of primary school. Vol.3(3), 49 – 54. E-ISSN: 13036521

https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_gale_ofa9400427&context=PC&vid=primo-custom-lnu&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=title,contains,communication%20in%20mathematics&offset=0
https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_gale_ofa9400427&context=PC&vid=primo-custom-lnu&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=title,contains,communication%20in%20mathematics&offset=0


  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A Missivbrev  

Missivbrev  

 
DATUM 18/11 - 19  

 

 

 

Förfrågan om deltagande i en studie om kommunikativa arbetsmetoder 

i matematikundervisningen.  
 

Under höstterminen år 2019 ska vi skriva vårt självständiga arbete i matematikdidaktik 

vid Linnéuniversitetet i Växjö.   

 

Syftet med vårt självständiga arbete är att undersöka hur forskningsbaserad 

kommunikativ matematikundervisning ger en positiv påverkan på arbetsmiljön samt 

elevernas lärande inom matematik.     

 

Deltagande i studien innebär att insamlingen av data sker genom att eleverna får 

genomföra ett matematiskt förtest samt att eleverna får delta i en matematiklektion som 

är baserad på forskning om kommunikativa arbetsmetoder. Undervisningen kommer att 

observeras och spelas in och därefter analyseras för att användas i studien.  

 

Den insamlade empirin kommer enbart vara tillgänglig för oss studenter och vår 

handledare samt examinatorn för det självständiga arbetet. Samtliga inblandade i studien 

kommer att avidentifieras.  

 

Det självständiga arbetet faller under dataskyddsförordningen, GDPR.  

 

Det självständiga arbetet kommer att publiceras via DiVA: http://lnu.diva-

portal.org/smash/search.jsf?dswid=6221 

 

Deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Ditt barns undervisning kommer inte 

påverkas negativt om eleven inte deltar. Du och/eller ditt barn kan när som helst avbryta 

deltagandet utan närmare motivering.    

       

Vid frågor vänligen kontakta: 

Studenter 

Cecilia Andersson, ca222rg@student.lnu.se 

Gry Wallin, gw222ch@student.lnu.se 

 

 

Handledare 

Lena Karlsson, lena.karlsson@lnu.se 

http://lnu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=6221
http://lnu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=6221
mailto:ca222rg@student.lnu.se
mailto:gw222ch@student.lnu.se
mailto:lena.karlsson@lnu.se


  
 

II 

 

 

 

 

 

 

Samtycke till att delta  
Jag har fått information och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får behålla den 

skriftliga informationen.  

Samtycket gäller mitt barn  

  

☐ Jag samtycker till att mitt barn deltar i undersökningen om kommunikativa 

arbetsmetoder i matematikundervisningen. 

  

Vårdnadshavares underskrift: 
Plats och datum Underskrift samt namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 
Plats och datum Underskrift samt namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga B Observationsschema  

 

Observationsschema 

undervisningen 

Har observerats  Har ej observerats  Kommentarer  

Ges eleverna möjlighet till 

att lära sig om 

kommunikation. 

   

Ges eleverna möjlighet till 

att tillägna sig 

ämneskunskaper genom 

kommunikation.  

   

Får eleverna använda 

reflekterande 

kommunikation 

   

Får eleverna använda 

lärorikkommunikation 

   

 

Observationsschema 

Eleverna 

  
Har observerats  

  
Har ej observerats  

  
Kommentarer 

Anpassa sina resonemang 

för att motivera, förklara och 

reflektera över olika 

matematiska metoder  

      

Strategisk kompetens        



  
 

III 

 

–Kunna formulera, 

representera och lösa 

matematiska problem. 

Begreppsförståelse - Kunna 

förstå matematiska begrepp, 

operationer och relationer. 

  

      

Räknekunskaper 

-Kunna använda 

matematiska 

representationer på ett 

effektivt och lämpligt sätt.   

      

Produktivt förhållningssätt: 

-Se användningsområden 

kring proportionalitet och 

vardagliga situationer.  

     

 

 

Bilaga C Sökschema 

 

Sökschema  

Namn: Cecilia Andersson & Gry Wallin  

 

databas & 

datum 

sökord/sökf

råga 

avgränsning

ar 

sökträff

ar 

utvalda referenser publikati

onstyp 

 

SwePub 

26/9-19 

 

matematiks

vårigheter 

Doktorsavh

andling 

1 st Elever i 

matematiksvårighet

er : Lärare och 

elever om låga 

prestationer i 

matematik  

Doktorsa

vhandlin

g 

 

OneSearch 

16/11-19 

 

cooperative

* learning* 

math* 

 

Peer 

reviewed 

 

55202st The effect of 

cooperative 

learning on 

mathematics 

anxiety and help 

seeking behavior  

Journal 

 

OneSearch 

26/11-19  

 

"Scaffoldin

g" AND 

"dialogic 

teaching " 

AND 

"math" 

Peer 

reviewed 

 

111 st Scaffolding and 

dialogic teaching in 

mathematics 

education: 

introduction and 

review.  

Artikel 

OneSearch  

26/11- 19 

 

"MATHEM

ATICAL 

COMMUNI

CATION" 

Peer 

reviewed  

850 st PROMOTING 

MATHEMATICAL 

COMMUNICATIO

N IN THE 

CLASSROOM: 

TWO PRESERVICE 

TEACHERS’ 

Artikel 



  
 

IV 

 

CONCEPTIONS 

AND PRACTICES. 

 

Onesearch 

26/11-19  

 

"Kilpatrick" 

AND 

"Learn 

Mathematic

s" 

Peer 

reviewed 

562 st Adding It Up: 

Helping Children 

Learn Mathematics. 

Artikel  

 

Eric  

26/11-19 

"Cooperativ

e learning" 

Peer 

reviewed 

11517 st Cooperative 

Learning: Review 

of Research and 

Practice  

Journal 

 

OneSearch  

26/11-19 

the 

Concrete 

and the 

Abstract. 

Peer 

reviewed  

3775 st  Bridging the Gap 

between the 

Concrete and the 

Abstract.  

Artikel 

 

OneSearch 

26/11-19 

Teaching* 

Use 

Language to 

Solve 

Maths 

Problems* 

Peer 

reviewed  

1 st Teaching Children 

How to Use 

Language to Solve 

Maths Problems  

Artikel 

OneSearch 

26/11-19 

Lesson 

Study in 

Mathematic

s Education 

 67 st  Lesson Study 

Research and 

Practice in 

Mathematics 

Education 

(Learning 

Together)  

Bok  

Googlescho

lar 26/11-19 

The Danish 

KOM 

project 

 16600 st The Danish KOM 

project and possible 

consequences for 

teacher education. 

Artikel 

OneSearch 

26/11-19 

"Effective 

communicat

ion" AND 

"Math" 

Peer 

reviewed 

6125 st Effective 

communication, 

critical aspects and 

compositionality in 

algebra. 

Journal 

OneSearch 

26/11-19 

"Productive 

Mathematic

al 

Discussions

" 

Peer 

reviewed 

87 st Orchestrating 

Productive 

Mathematical 

Discussions: Five 

Practices for 

Helping Teachers 

Move Beyond Show 

and Tell 

Artikel 

OneSearch 

4/12-19 

"Communic

ation in 

mathematic

s" 

Peer 

reviewed 

177222 

st 

Communication in 

mathematics. 

(Implementing the 

Standards)  

Artikel 

https://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2902&context=ajte
https://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2902&context=ajte
https://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2902&context=ajte
https://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2902&context=ajte
https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_gale_ofa9400427&context=PC&vid=primo-custom-lnu&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=title,contains,communication%20in%20mathematics&offset=0
https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_gale_ofa9400427&context=PC&vid=primo-custom-lnu&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=title,contains,communication%20in%20mathematics&offset=0
https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_gale_ofa9400427&context=PC&vid=primo-custom-lnu&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=title,contains,communication%20in%20mathematics&offset=0
https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_gale_ofa9400427&context=PC&vid=primo-custom-lnu&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=title,contains,communication%20in%20mathematics&offset=0
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OneSearch 
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"Effect" 

"Cooperativ

e Learning 

Method" 

"Achieveme

nt" 

Peer 

reviewed 

186 st The Effect of Learni

ng Together Techni

que of Cooperative 

Learning Method o

n 

Student Achievemen
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Artikel 

Eric 

4/12-19 

"Proportion

al" AND 

"Reasoning

" AND 

"Gaps" 

Peer 

reviewed 

Full text  

10 st  Proportional 

Reasoning and 

Related Concepts: 

Analysis of Gaps 

and Understandings 
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Students  

Artikel 

Onesearch 

4/12-19 

"proportion

ality" AND 

"math" 

Peer 

reviewed 

18490 st Student Thinking 

about 

Proportionality 

 

Artikel 

Onesearch 

4/12-19 

proportional 

reasoning 

Peer 

reviewed  

 

I titeln  

147 st  
Proportional 

reasoning  

 

Artikel 

Onesearch 

4/12-19 

Problem 

solving 

Strategies in 

mathematic

s 

Peer 

reviewed 

66659 st TEACHING 

PROBLEM - 

SOLVING 

STRATEGIES IN 

MATHEMATICS 

 

Artikel 

Onesearch 

4/12-19 

"proportion

al" AND 

"strategies" 

AND 

"Math" 

Peer 

reviewed 

31924 st Influence of 

proportional 

number 

relationships on 

item accessibility 

and students’ 

strategies 

 

Artikel 
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