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Abstrakt 
 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vad eleverna använder sig av för strategier 

när de löser textuppgifter i division. Fokus har varit på kommunikationsförmågan och 

dess betydelse för elevernas sätt att lösa textuppgifter. Intresset för området väcktes när 

jag var på min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) där jag kunde se att elever hade 

svårigheter att veta vilken strategi de skulle använda sig av. Den kommunikativa 

förmågans betydelse för elevernas sätt att lösa textuppgifterna undersöks genom att 

eleverna löser uppgifterna i par. Resultatet av studien visar att eleverna använder sig av 

likartade strategier när de ska lösa textuppgifter inom division, dvs. rita, kort division 

och omvänd division m.fl. Eleverna hade om möjlighet getts använt sig av laborativt 

material. En annan aspekt som resultatet pekar på är att det finns många fördelar med att 

ge eleverna möjlighet att använda sig av den kommunikativa förmågan. Några fördelar 

är att eleverna kan delge varandra tankar, utveckla sina förmågor och lär sig föra 

matematiska resonemang.  
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1 Inledning 
 

Eleverna sitter i klassrummet med matteboken uppslagen och pedagogen går igenom 

dagens kapitel som handlar om textuppgifter gällande division. En elev räcker upp 

handen och frågar varför man ska lära sig division då hen inte tycker att det verkar 

särskilt roligt. Några elever sitter och samtalar med varandra under genomgången och 

andra tittar på klockan och hoppas på att lektionen snart ska ta slut. Vissa elever sitter 

med nyfikna blickar och väntar ivrigt på att pedagogen ska ge klartecken så de kan börja 

räkna. Några elever sitter och läser textuppgifterna i förväg men tycks inte förstå vad 

uppgiften går ut på när de direkt efter genomgången räcker upp handen.  

 

Det du just läste är en typisk situation som kan förekomma i skolan då alla eleverna har 

olika erfarenheter och upplevelser kring ämnet matematik som de bär med sig in i 

klassrummet. Detta har skapat en nyfikenhet hos mig att ta reda på vad eleverna väljer 

för strategier när de ska lösa textuppgifter i division och vilken betydelse elevernas 

kommunikationsförmåga har när de ska lösa uppgifterna. Att skapa en vilja, drivkraft 

och att arbeta utifrån mål är en viktig del i läroprocessen inom matematiken likväl som  

andra ämnen. Det är viktigt att man i ett tidigt stadie upplyser eleverna om varför det är 

väsentligt att lära sig det aktuella området för att de lättare ska finna motivation och 

drivkraft att utföra uppgifterna. Pedagogen fyller en viktig funktion i elevernas 

läroprocess i form av stöd och uppmuntran för att hen ska finna inspiration till ämnet. 

Enligt Skolverket (2011) ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 

för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda 

strategier, metoder, modeller och resultat. Undervisningen ska även ge eleverna en 

möjlighet att utveckla sina förmågor (2011).   

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har jag sett att många elever finner 

svårigheter att lösa textuppgifter inom matematiken. Svårigheterna ligger i val av 

räknesätt då hen inte vet vilket räknesätt som ska kopplas till uppgiften. Några andra 

svårigheter som kan finnas är brist i läsförståelse då eleven inte vet vad som förväntas 

av hen att göra, eller inte vet vad olika matematiska begrepp betyder. Pisas mätningar 

från 2012 visade ett försämrat resultat för svenska elever när det gäller matematik och 

läsning, vilket var alarmerande. Pisas mätningar som gjorts precis nyligen i december 

2016 visar på ett förbättrat resultat om man jämför med tidigare mätningar. Sverige låg i 

förra mätningarna under OECD-snittet men ligger nu över genomsnittet, vilket är 

positivt. 

En annan svårighet när det gäller matematiska textuppgifter kan vara att eleverna ”låser 

sig” då det är mycket text och därför ger upp direkt utan att anstränga sig att lösa 

uppgiften. I rapporten Mer än bara matematik kan man läsa följande ”Att inte förstå 

texten till fullo i matematikuppgifterna får givetvis till följd att det blir svårt att lösa 

uppgifterna, men det kan få allvarligare konsekvenser än så. Det påverkar även elevens 

självkänsla, vilket i sin tur inverkar på elevens förmåga att klara matematik över huvud 

taget” (Myndigheten för skolutvecklingen 2007:8).  

 

PISA-mätningarna och citatet ovan har väckt intresse hos mig att ta reda på hur 

kommunikationsförmågan och matematiken är beroende av varandra. Vad beror det på 

att Sverige ligger bättre till nu i Pisa-mätningarna? Det har även gjort mig intresserad av 

olikheter gällande matematiska strategier, hur löser eleverna textuppgifter och vad kan 

det finnas för svårigheter?  
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1.1Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att ta reda på hur påverkar elevers matematiska 

kommunikationsförmåga deras sätt att lösa textuppgifter i division.  

Frågeställningar: 

 Vilka strategier väljer eleverna när de löser de valda textuppgifterna? 

 Vad har kommunikationsförmågan för betydelse för elevernas sätt att lösa 

textuppgifter? 

 

1.2 Studiens upplägg 

 Studien inleds med teoretiska utgångspunkter som kommer innerfatta 

litteraturbakgrund dvs. vad forskning och litteratur säger om elevernas kommunikativa 

förmåga och strategier, samt val av teori som studien kommer att utgå ifrån. Teorin är 

det sociokulturella perspektivet och utifrån det har jag valt att ha en underrubrik som är 

kopplat till mediering och appropriering som handlar om hur eleverna uppfattar språket 

med hjälp av särskilda redskap och hur lärandet förstås. Metodval handlar om vad 

studien har använt sig av för metod för att nå fram till syftet. Urval och avgränsningar 

handlar om vad studien har använt sig av för elevgrupp för att nå fram till resultatet och 

vad följande avgränsningar har fått för konsekvenser i studien. Genomförandet 

beskriver forskningsprocessens tillvägagångssätt. Studien har olika etiska övervägande 

som forskaren måste ta hänsyn till vilket  presenteras i kapitel 4-5. Rubriken 

tillförlitlighet  handlar om hur forskningen är kopplad till olika vetenskapliga begrepp. I 

metoddiskussionen förs ett resonemang om val av metod och vad det har fått för 

konsekvenser i studien. Under rubriken resultat och analys kopplas studiens resultat 

samman och analyseras med den kvalitativa analysen som gjorts i form av intervjuer 

och observationer, forskning och valet av teori. I diskussionen diskuteras 

frågeställningarna  i relation till resultat och tidigare forskning.  

 

2. Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt kommer tidigare forskning att behandlas utifrån två huvudrubriker. 

Under rubriken elevers kommunikativa förmåga delger forskarna begreppets innebörd 

och varför de anser att den är väsentlig kopplat till matematiken. Under rubriken 

strategier  diffinieras begreppet och forskarna nämner olika användbara stratergier som 

kan vara lämpliga när eleverna löser textuppgifter.  

 

2.1 Elevers kommunikativa förmåga  

 

Kommunikationsförmågan: Eleven kan använda matematikens uttrycksformer för att 

samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser 

(Skolverket 2011). Häggblom (2013) beskriver olika sätt hur forskare definierar 

begreppet kommunikationsförmågan.  Forskare beskriver begreppet på följande sätt att 

matematiken är en process där språket är grundpelare mellan elevernas utveckling och 

ämnet. Elevernas lärande ska ske i en språkorienterad läromiljö där fokus ska ligga på 
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interaktion som sker mellan elev- elev och pedagog -elev. Vygotskij ansåg att språket 

ska fungera som ett medialt verktyg i elevernas kunskapsutveckling (Häggblom 2013).  

 

För att kunna lösa ett problem krävs det att eleven kan tolka innehållet i texten. 

Problemlösning kräver en god språklig färdighet;  att kunna förstå texten, kunna 

redovisa sina färdigheter både muntligt och skriftligt samt att lyssna och diskutera olika 

lösningar menar Häggblom (2013). Kommunikationsförmågan är en väsentlig faktor i 

elevernas förmåga att lösa exempelvis textuppgifter inom matematiken. En fördel med 

att eleverna löser textuppgifter i matematiken är att de får möjlighet att använda 

matematiken i elevnära situationer;  de ser samband mellan verkligheten och 

matematiken anser Häggblom (2013). Kullberg (2004) menar att när eleverna 

kommunicerar med varandra använder de sina egna ord, upplevelser och begrepp för att 

utveckla en lärandesituation. Vidare menar författaren att det är acceptabelt att eleverna 

till en början använder sig av ett felaktigt matematiskt språk innan de har tillägnat sig de 

matematiska begreppen (Kullberg 2004).   

 

Häggblom (2013) skriver att det finns en tydlig koppling mellan matematik och språket. 

Läsförståelsen tränas när eleverna får möjlighet att utföra en textuppgift i matematiken.  

Pisamätningarna visar på att eleverna har förbättrat sin läsförståelse vilket troligtvis 

även  har gynnat problemlösningsförmågan i matematik (Skolverket 2016). Semantiska 

förståelsen är en viktig faktor som nämns, vilket innebär hur eleverna tolkar ord och 

uttryck som är specifika för ämnet (Häggblom2013). Den semantiska förståelsen är 

betydelsefull för hur eleverna uppfattar en textuppgift. Förstår eleverna inte ett ord i 

textuppgiften kan det uppstå svårigheter att lösa uppgiften. Språket är en grundpelare 

för att utveckla sina matematiska färdigheter (Häggblom 2013). Malmer (2002) 

poängterar också att språket fyller en viktig funktion och att det är betydelsefullt att 

pedagogen är medveten om vilket språk hen använder i undervisningssituationerna.  

Elevernas lärande ska ses utifrån en språkorienterad lärandemiljö tillsammans med den 

sociala interaktionen som skapas i undervisningssammanhang mellan elev och pedagog 

samt elever emellan (Häggblom 2013).  

 

Det matematiska språket är för många elever svårt då uppgifterna är kortfattade och 

språket är bestämt. Detta innebär att ord och text måste tolkas korrekt för att inte det ska 

uppstå missuppfattningar menar Lindekvist (2003). Enligt Sterner (2007) är detta något 

forskningen pekar på då det visats sig att elever finner svårigheter att automatisera 

talfakta och att lösa textuppgifter där det krävs god ordavkodning och läsförståelse. Det 

finns många ord och begrepp som pedagogen använder och som förekommer i 

läromedel som är okända för eleven vilket kan ställa till problem menar Lindekvist 

(2003). Pedagogen ska inte ta för givet att eleverna vid genomgångar eller via 

läromedelstexter tar sig an begreppen direkt. Lindekvist (2003) påpekar att det är viktigt 

att eleverna får möjlighet att bekanta sig med begreppen i olika situationer för att sedan 

kontrollera att eleverna verkligen är medvetna om dess innebörd. Detta gjordes i den 

deltagande observationen då jag frågade eleverna om det fanns några svåra ord i 

textuppgifterna. 

 

Ljungblad (2012) menar att det är betydelsefullt att eleverna får möjlighet att använda 

alla språk de har. Enligt författaren är det viktigt att pedagogen tar till vara på att 

matematiken kan framställas på olika sätt vilket gynnar elevernas lärande. Ett sätt att ta 

till vara på elevers lärande är genom samtal med eleverna menar Ljungblad (2012). När 

elev och pedagoger samtalar med varandra väcks ett lärtillfälle dvs. pedagogen får 

möjlighet att se och höra elevens tankeprocesser. Vidare påpekar Ljungblad (2012) att 
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det är väsentligt att samtalen bygger på att båda parter visar hänsyn, intresse och 

ömsesidighet för att lärtillfälle ska skapas. Enligt Ljungblad (2012) ska pedagogen se 

till att samtalet inte pekar på om svaret var rätt eller fel utan fokus ska vara på att 

tillsammans upptäcka idéer och tankeprocesser. Kullberg (2004) anser att pedagogen 

ska bidra till att alla elever kommer till tals i matematiska diskussioner för att gynna 

deras språkliga förmåga och tankeverksamhet.   

 

Hansson (2011) belyser i sin rapport om Vygotskijs teori kring språket som lyder att 

språket ska bidra till en nödvändig förutsättning för tänkandet. Vidare anser författaren 

att tänkandet fungerar som en inre kommunikation dvs. vårt tänkande beror på hur vi 

uppfattar saker och detta är i sin tur beroende av språket vi tillägnat oss. Språket kan ses 

som ett verktyg som hela tiden utvecklas menar Hansson (2011). Liksom andra forskare 

som exempelvis Kullberg (2004) belyser Hansson (2011) betydelsen av att 

matematikundervisningen ska bidra till samtal och kommunikation för att eleverna ska 

förbättra sin matematiska och språkliga förmåga.  

 

Aunola och Nurmi (2014) skriver att i de flesta kulturer läggs fokus på läsningen vilket 

anses vara den grundläggande färdigheten. Enligt Aunola och Nurmi (2014) finns det 

forskning som visar på att läsning och matematiska färdigheter har ett starkt 

sammanband, dvs. har eleven en god läsförmåga klarar hen av matematiken bättre. De 

skriver att förutom läs- och sifferfärdigheter som är en väsentlig del som eleverna ska 

skaffa kunskaper om så har även problemlösningsförmågan prioriterats högre (Aunola 

och Nurmi 2014). När eleverna löser problemlösningsuppgifter i form av textuppgifter 

får de möjlighet att träna läsförmågan, lära sig matematiska begrepp samt träna sin 

kognitiva förmåga (Aunola och Nurmi 2014). Slutsatsen är att elever som har en god 

läsförmåga klarar av att lösa matematiska textuppgifter bättre. Författarna ser även 

fördelar med att eleverna får möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga för att 

gynna de olika förmågorna så som begreppsförmågan.  

 

2.2 Strategier  

 

Inom kognitionsforskning är strategi en metod att i tanken uppnå ett mål 

(Nationalencyklopedin 2016). Häggblom (2013) beskriver begreppet strategisk 

kompetens som innebär vad eleverna har för förmåga att formulera matematiska 

problem och lösa dem. Utifrån studien som görs kommer strategi innebära hur eleverna 

väljer att lösa textuppgifterna dvs. praktiskt men även hur eleverna tänker. Det kan vara 

att eleverna väljer att rita för att lösa textuppgiften eller förklara en tankestrategi. 

Strategierna som studien belyser är de strategier som eleverna väljer att använda sig av 

när de löser textuppgifterna i division. Utifrån deras val speglas den kommunikativa 

förmågan genom den deltagande observationen.    

 

Tafflin (2007) beskriver att strategier är speciella metoder som används för att lösa 

problem. Metoderna kan skilja sig åt beroende på individen men exempel på strategier 

kan vara att rita bilder, söka mönster, lösa likartade problem och göra en tabell mm. 

Enligt Malmer (2002) är ritande en användbar strategi för att få en tydlig bild över 

problemet vilket kan gynna läroprocessen. En annan aspekt som Malmer (2002) anser 

har stor betydelse för val av lösningsstrategier är lärarens attityd till elevernas 

tankeprocesser; att eleverna ges möjlighet att använda sig av olika 

representationsformer för att gynna läroprocessen. Det är betydelsefullt att pedagogen 
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ser elevernas möjligheter, utgå från elevens starka sidor och uppmuntra eleverna i val av 

strategier menar Malmer (2002).  

 

Pfannenstiel, Bryant och Porterfield (2015) poängterar att det är viktigt att eleverna blir 

bekanta med olika sorters problemuppgifter och blir medvetna om vilken strategi som 

ska användas för att lösa uppgiften. Enligt Polya och Schoenfeld (2015)som framhävs i 

avhandlingen har strategier en betydelsefull roll i elevernas förmåga att lösa olika 

problemuppgifter inom matematiken. Polya och Schoenfeld har myntat begreppet 

heuristics som betonar vikten av att använda sig av olika strategier för att nå framgång 

inom problemlösning (Tafflin 2007). Pfannenstiel, Bryant och Portfield (2015) skriver 

om den kognitiva lösningsstrategin som är användbar för elever som finner svårigheter i 

ämnet matematik. Strategin hjälper eleverna att lösa ordproblem, hålla reda på 

information och öka förståelsen. Den kognitiva lösningsstrategin använder sig av den 

visuella inlärningsförmågan dvs. rita bilder för att förstå problemet för att lättare kunna 

skapa sig förståelse.  

 

3. Teori 

I teoridelen kommer två relevanta begrepp för studien att förklaras: nämligen mediering 

och appropriering. Begreppen kommer att vara betydelsefulla då de senare kommer att 

tas upp i diskusstionsdelen.  

 

Denna studie utgår ifrån Vygotskijs teori och det sociokulturella perspektivet som 

innebär att det är genom kommunikation som människor får möjlighet att uttrycka sig 

och tillsammans med andra förstå språkliga begrepp menar Säljö (2010).  

Enligt det sociokulturella perspektivet lär vi allt utifrån ett socialt sammanhang. Genom 

interaktion med andra blir människan medveten om vem den är och hur man ska agera 

gentemot sina medmänniskor. Därför har gruppen vi tillhör och kulturen man har vuxit 

upp i en stor betydelse för hur människan agerar i ett socialt sammanhang.  Vygotskij 

menar att genom det skrivna och talade språket skaffar vi oss en gemensam förståelse 

om vår omvärld. Vidare anser han att det är genom kommunikation som människor 

formar sina tankar vilket gynnar de olika förmågorna (Säljö 2010). Exempel på några 

förmågor som gynnas är resonemangsförmågan och begreppsförmågan. När eleverna får 

möjlighet att berätta för varandra hur de förstår uppgiften och tänker lösa den förs ett 

matematiskt resonemang. Om det förekommer svåra begrepp i en text kan 

begreppsförmågan tränas då en elev förklarar för sin kamrat begreppets innebörd, vilket 

gjordes när jag observerade. Vygotskij (1978) menar att eleverna inte använder sig av 

språket som verktyg för att lösa problemlösningsuppgifter förrän senare i 

utvecklingsstadiet. När studien gjordes hade jag Vygotskijs tankar aktuella för att 

fokusera på om det skulle stämma överens eller inte. Det sociokulturella perspektivet 

ser utveckling och lärande som något som pågår under hela livet och i olika situationer. 

Vygotskij är välkänd för den närmaste proximala utvecklingzonen som beskrivs som 

området mellan det som barn klarar av att göra själva och det de kan klara av att göra 

tillsammans med exempelvis en pedagog eller en elev. Det innebär att eleven får 

vägledning av en kamrat eller pedagog att genomföra en uppgift som hen inte hade 

klarat av att lösa själv och på så sätt uppnår nya kunskaper (Säljö 2010). Vygotskij 

(1978) skriver att eleverna kan lösa en matematikuppgift verbalt med hjälp av 

pedagogen. Han anser att pedagogerna ska bidra till ett livslångt lärande och knyta an 

till verkligheten för att eleverna lättare ska ta sig an kunskaperna.   

 

Vygotskij (1978) anser att alla de högre funktionerna utgår från de sociala relationerna 

som skapats. Han menar att för att pedagogen ska förstå individens lärande måste hen 
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även skaffa sig förståelse för hur eleven lever och utvecklas i samhället som hen 

befinner sig. Vidare menar Vygotskij (1978) att elevers lärande förekommer i två steg: 

både på den sociala nivån och på den individuella nivån. Barn tar efter beteende, 

utvecklar sina tankar och begreppsförmåga tillsammans med kamrater. Vygotskij 

(1978) ser lärande och utveckling utifrån fyra kategorier: sociala, medierande, situerade 

och kreativa. Han menar att eleverna lär sig först i samspel med andra och sedan på 

egen hand. Eleverna använder medierande verktyg för att gynna inlärningen och det kan 

vara både på det materiella och kulturella planet. Exempelvis lär sig eleven ett begrepp 

eller ett fenomen och betydelsen kan ändras efterhand då eleven har tillägnat sig mer 

kunskaper inom området. Vygotskij (1978) menar att den situerade situationen som 

eleven befinner sig kan få konsekvenser för dess läroprocess, att eleverna lär sig 

tillsammans med andra i den aktuella situationen. Han belyser även att kreativitet är en 

viktig faktor för elevernas lärande och utveckling.  

 

3.3.1 Mediering och Appropriering 

Säljö (2010) beskriver i sin bok begreppet mediering som kan kopplas till den 

sociokulturella traditionen. Mediering innebär att människan använder redskap för att 

förstå omvärlden och utifrån den agerar vi. Häggblom (2013) skriver om följande 

begrepp: verklighet, konkret material, bildmodell, symboler och språk. Vilket kan 

kopplas till följande situation: 

 

- Elev 1: Trixi har 21 godisbitar. Hon ska dela lika med sina 2 kompisar. Hur 

många godisbitar får de var? 

- Elev 1: mh.. 

- Elev 2: mh, Får man göra streck? 

 

Vygotskij anser att människan använder sig av två redskap: det språkliga och materiella. 

Ett språkligt redskap kan vara en symbol, ett tecken eller teckensystem som används för 

att kommunicera inom matematiken skriver Säljö (2010). Några exempel på språkliga 

verktyg som förekommer i vardagen är bokstäver, siffror, begrepp och räknesystem.  

Vygotskij anser att människan inte upplever världen direkt utan tänker ”i omvägar” med 

hjälp av såkallade medierande redskap skriver Säljö (2010). Med det menas att vi 

uppfattar exempelvis vad en triangel är beroende på vad vi tidigare har för 

föreställningar om vad det är, vilket kan beror på våra språkliga förutsättningar. 

Mediering i sammanhanget är triangeln dvs. ett materiellt redskap som uppfattas olika 

beroende på vad man för erfarenheter. Några elever kanske tolkar triangel som ett 

instrument och andra som en geometrisk form.  Ur ett sociokulturellt perspektiv innebär 

det att eleverna utifrån sin kommunikationsförmåga och språkliga förutsättningar 

uppfattar fenomen olika beroende på vad de tidigare har för erfarenheter och 

upplevelser inom området. Pedagogerna bör därför i undervisningsammanhang inte ta 

för givet att en elev vet vad ett begrepp är utan bör fråga eleverna.   

 

Säljö (2010) beskriver i sin bok begreppet appropriering och även den ingår i den 

sociokulturella traditionen som innebär hur lärandet beskrivs och förstås. Begreppet tar 

sin utgångspunkt i språkliga uttryck som vi använder oss av i vår vardag vilket vi bör ta 

tillvara på skriver Säljö (2010). Vygotskij hävdade att exempelvis vetenskapliga 

begrepp såsom Phytagoras sats och vinkel är svåra för eleverna att befästa då de inte 

förekommer i vardagen.Vygotskij (1978) anser att språket styr tanken. Han menade att 

tänkandet förstärks genom samhälleliga traditioner och när vi kommunicerar genom 

ord, bilder eller andra medier. Appropiering innebär att eleverna blir förtrogna, 

tillgodogör och skaffar sig olika slags förmågor genom att använda sig av olika föremål 
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såsom ord, bilder och medier. Dessa verktyg gör det lättare för eleverna att förstå 

exempelvis olika matematiska begrepp.  

 
 

4.  Metod  
 

I metodkapitlet presenteras valet av metod och datainsamlingsmetod som kommer att 

användas i studien. Det kommer även att finnas en redogörelse för urvalet och 

tillvägagångssättet samt vad det finns för etiska övervägande att ta hänsyn till. I den 

delen  kommer det föras ett resonemang om arbetets tillförlitlighet och i slutet kommer 

jag förhålla mig kritiskt till metoden, och då diskutera fördelar och nackdelar.  

 

4.1 Metodval  

Metoden som valts är den kvalitativa metoden i form av deltagande observationer. 

Följande metod valdes för att den lämpar sig bättre än den kvantitativa metoden, då 

syftet med arbetet är att ta reda på hur påverkar elevers matematiska 

kommunikationsförmåga deras sätt att lösa textuppgifter i division.  Enligt Sandberg 

och Faugert (2012) bör man använda sig av den kvalitativa metoden om 

frågeställningen handlar om hur eleverna förstår en specifik uppgift eller hur den 

rekonstruerar och beskriver processer samt hur idéer och lärdomar tas emot av eleven. 

Stukat (2011) ser även han fördelar med att använda sig av denna metod för att den 

fokuserar på helheten. Forskarens tolkningar i relation till undersökningen blir centrala 

vilket gynnar studien. Denscombe (2009)  menar att genom intervjuer får eleverna en 

möjlighet att utveckla sina idéer och samtidigt får de chansen att ge mer utvecklande 

och givande svar. Enligt författaren är det fördelaktigt att använda sig av intervjuer om 

man vill få reda på vad eleverna har för åsikter, uppfattningar och erfarenheter av ett 

specifikt område.    

I den deltagande observationen ges möjlighet att få en uppfattning om hur eleverna 

kommunicerar med varandra för att lösa textuppgifterna i division.  På så sätt kan 

pedagogen följa elevernas tankeprocesser och fokusera på hur eleverna resonerar med 

varandra för att komma fram till lösningen av exempelvis en textuppgift (Descombe 

2009).  

 

Den kvalitativa metoden kommer genomföras på så sätt att eleverna parvis kommer att 

få lösa textuppgifterna inom division. När eleverna löser uppgifterna tillsammans får de 

möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga vilket gynnar de olika förmågorna. 

Vygotskij (1978) ansåg att när människor för en kommunikation formar de sina tankar 

dvs. de högre funktionerna såsom fantasi, tänkande och förmågan att minnas, vilket 

ingår i det sociokulturella perspektivet. Jag anser att när eleverna parvis får möjlighet att 

utföra uppgifterna i matematik bidrar det att eleverna utvecklar sin kommunikativa 

förmåga och lär sig att tänka på olika sätt vilket genererar en värdefull data för analys. 

Den sociokulturella teorin gynnar ovanstående förmågor då teorin bygger på att 

eleverna utvecklar kunskap tillsammans med andra. Syftet med detta kopplat till studien 

är att det ska ge mig en chans att fokusera  på elevernas kommunikationsförmåga när de 

ska lösa textuppgifter i division.   

 

I min studie valde jag att använda mig av en semistruktuerad intervjuform för att den 

var den bäst lämpad. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har 

förutbestämda frågor och ämnen att förhålla sig till och individen som intervjuas får 

möjlighet att delge sina tanka och åsikter (Denscome 2009). Valet av intervjuform 
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grundar sig på att jag vill få möjlighet att ta del av olika tankar och erfarenheter från 

respondenterna samtidigt som jag har förberedda frågor som jag kan förhålla mig till.  

Tanken med att genomföra den deltagande observationen av eleverna är att jag på så sätt 

får en möjlighet att se hur lärandesituationer skapas. Det ger även en klarhet i hur 

eleverna väljer att använda sig av den kommunikativa förmågan för att lösa 

textuppgifter i division.   

 

 

4.2 Urvalet och avgränsningar 

 

Jag begränsade antalet intervjuer till sex elever i årskurs 3 med tanke på tidsaspekten 

och med förhoppning att nå mättnadskriteriet. Intervjuer och deltagandeobservationer  

genomfördes i för mig en välkänd klass. Enligt Ljungblad (2012) finns det fördelar med 

att det finns en god relation mellan pedagog och elev för att samtalet ska vara 

utvecklande. Lantz (2007) skriver att en nackdel med att det finns en god relation 

mellan de olika parterna kan vara att det uppstår en undervisande situation. Hon menar 

att det kan skapas en situation där eleven söker en positiv återkoppling, dvs. om svaret 

är rätt eller fel. Elevgruppen som intervjuades valdes i samråd med pedagogen och vi 

valde ut både elever som har fallenhet och svårigheter i ämnet matematik. Utifrån vad 

resultatet visar lyckades  vi nå elever som visar fallenhet respektive svårigheter i ämnet.  

Fallenhet innebär elever som visar en förmåga att tänka logiskt, föra matematiska 

resonemang och kan precisera tidigare lärdomar till det aktuella området. Descombe 

(2009) skriver om det subjektiva urvalet som innebär att elevgruppen har valts ut då den 

anses ge mest värdefulla data för analys. Därför valde jag att använda mig av följande 

urval med förhoppningar om att urvalet ska ge en bredare variation och att svaren ska 

bidra till en gynnsam analys där man kan finna likheter och skillnader i elevernas 

svarsprocesser. En nackdel som kan finnas med följande urval är att de bara ger en bild 

över ytterligheterna och inte av de mest förekommande.  

 

4.3 Genomförande  
 

Min studie började med att jag skickade ut missivbrev till klass 3 där jag tidigare har 

haft VFU med förhoppning om att några elever var villiga att ställa upp och genomföra 

matematiska problemlösningsuppgifter med efterföljande intervjuer. Först gjordes en 

deltagande observation av eleverna när de parvis genomförde textuppgifterna. 

Uppgifterna som genomfördes var tagna från böckerna Matte Safari Direkt 3A (2011) 

och Bra matematik för alla (2002) som finns i Bilaga B. Häggblom (2013) skriver om 

vardagssituationer som innebär att eleverna är bekanta med situationen, vilket jag 

använde mig av när jag valde ut räkneuppgifter i division. Författaren menar att det är 

användbart att utgå från vardagen när man ska diskutera kring ett specifikt område för 

att eleverna lättare ska kunna ta till sig kunskaperna (Häggblom 2013). Valet av 

uppgifter grundar sig därför på vardagssituationer för att eleverna lättare ska få 

förståelse för problemet och dess innebörd. Eleverna är från en tidig ålder vana vid att 

dela rättvist och lika vilket är ett naturligt inslag i deras vardag.  

 

Det som observerades var hur samspelet gick till när eleverna löste textuppgifterna i 

division samt vad de valde att använda sig av för strategier när det löste uppgifterna. 

Johansson och Svedner (2010) skriver om den löpande observationen som jag valde att 

använda mig av i undersökningen. Observationsformen innebär att man skriver ner 

detaljerat vad som hände och i anteckningarna ska det inte förekomma några 
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värderingar. Det kommer även föras en intervju under tiden observationen genomförs 

ifall det finns några oklarheter eller något värdefullt som behöver redas ut när eleverna 

genomför uppgifterna. Jag väljer att göra på följande sätt med förhoppningar om att 

uppnå en värdefull data för analys. Johansson och Svedner (2010) skriver att det är 

angeläget att ta hänsyn till de forskningsetiska kraven som finns och att visa respekt för 

personerna som väljer att delta i intervjun. Vidare menar författarna att det är 

betydelsefullt att klargöra en tidpunkt för när intervju ska genomföras, hur lång tid 

intervjun kommer att ta samt att individen i fråga är redo för att sätta av tiden som krävs 

(Johansson och Svedner 2010). Följande aspekter kommer jag att ta hänsyn till i 

intervjusprocessen. De frågor som kommer att behandlas i intervjun finns i Bilaga C.  

 

Intervjun spelades in och anteckningar fördes. Trost (2010) skriver att det är viktigt att 

ta hänsyn till om en elev inte vill delta i en intervju ska hen inte behöva det. Det är 

viktigt att forskaren handlar etiskt korrekt för att eleverna ska känna sig bekväma i 

situationen. Vidare menar Trost (2010) att oftast glömmer eleverna bort att de blir 

inspelade vilket betyder att samtalet mellan pedagog och elev är utvecklande.  Enligt 

Johansson och Svedner (2010) finns det fördelar med att föra anteckningar under 

intervjuprocessen för att det då blir en naturlig paus vilket gör det möjligt för 

respondenterna att ge mer utvecklande svar. 
 

4.4 Databearbetning 
 

När intervjuerna genomfördes användes en ljudupptagare för att få med allt 

respondenterna sa. Denscombe (2009) finner både fördelar och nackdelar med att 

använda sig av en ljudupptagare. En fördel är att den ger en fullständig dokumentation 

över vad som sagts under inspelningstillfället och nackdelen är att den missar den icke 

verbala kommunikationen som förekommer under processen (Denscombe 2009). Trost 

(2010) anser också att det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av 

ljudinspelare. Fördelarna som finns är att intervjuaren kan fokusera på frågorna och 

svaren istället för att föra massa anteckningar. En nackdel kan vara att det är en 

tidskrävande process att lyssna på alla inspelningar för att sedan ta ut det som är 

väsentligt för analysprocessen.  

 

Efter intervjuerna hade genomförts transkriberades materialet. Jag skrev ordagrant ner 

vad respondenterna sagt och noterade även vad jag observerat.  Kvale och Brinkmann 

(2014) ser fördelar med att man arbetar med de inspelade ljudet direkt för att spara tid, 

pengar och få en närhet till materialet som ska analyseras.   

 

Lantz (2007) skriver om en analysmetod som innebär att först trankriberas materialet för 

att sedan finna mönster i elevernas svarsprocesser som genererar en relevant analys. 

Den metoden använde jag  mig av i min studie.  

 

4.5 Etiska överväganden 

I missivbrevet (se Bilaga A) skrevs en kort förklaring om de forskningsetiska reglerna 

som jag kommer att förhålla mig till i studien. Det fanns också en länk med där det 

fanns möjlighet att läsa mer om vad det finns för forskningsetiska regler att förhålla sig 

till när en studie genomförs. Det klargjordes redan i missivbrevet och innan intervjuerna 

genomfördes vad undersökningen skulle fylla för syfte. Innan intervjun startade 

berättade jag för eleverna om de fyra huvudkraven kring de forskningsetiska principerna 

som jag kommer att förhålla mig till.  
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Vetenskapsrådet (2002) skriver om forskningsetiska principerna som är följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet att informera respondenterna 

vad undersökningen har för syfte och att individen har rätt att avbryta processen. I den 

deltagande observationen klargjordes det för eleverna att de hade rätt att avbryta 

inspelningsprocessen om de kände sig obekväma i situationen. Syftet hade förtydligats  

tidigare; att studien kommer att behandla hur eleverna använder 

kommunikationsförmågan och vad de väljer för lösningsstrategier. 

 

Samtyckeskravet betonar vikten av att deltagaren har rätt att bestämma över sin 

medverkan och om personen är under 15 år krävs vårdnadshavarens tillåtelse. Dock 

anser jag att för att handla etiskt korrekt är det betydelsefullt att ta hänsyn till vad eleven 

vill även om hen har fått godkännande från vårdnadshavaren att delta i undersökningen.  

Eleverna fick i samråd med föräldrarna avgöra om de kunde tänka sig att vara med i 

studien. De fick ta ställning till följande via missivbrevet som skickades ut. 

 

Konfidalitetskravet poängterar betydelsen av sekretess, att inte delge informationen till 

obehöriga. I den deltagande observationen förklarade jag för eleverna att resultatet 

endast kommer att användas för eget bruk och att de medverkande förblir anonyma.   

 

Det sista huvudkravet för att handla etiskt korrekt är nyttjandekravet som innefattar att 

forskaren inte får använda uppgifterna som samlats in till annat bruk än vad det är avsett 

för. Nyttjandekravet klargjordes för eleverna då jag förmedlade att det endast var jag 

som kommer att använda mig av materialet i min studie och att resultatet inte kommer 

att skickas vidare.  

 

 

4.6 Tillförlitlighet  

I rubriken tillförlitlighet  förs ett resonemang om följande begrepp: trovärdighet, 

reabilitet, validitet, tillförlitlighet och överförbarhet som kopplas till studien. Det är 

betydelsefullt i vetenskapliga publikationer att sträva efter att uppnå en hög 

sanningshalt.  

I rubriken tillförlitlighet  förs ett resonemang om följande begrepp: trovärdighet, 

reabilitet, validitet, tillförlitlighet och överförbarhet som kopplas till studien. Det är 

betydelsefullt i vetenskapliga publikationer att sträva efter att uppnå en hög 

sanningshalt.  

 

Studien har en hög reabilitet eftersom jag efter att ha intervjuat och observerat sex 

elever funnit många likvärdiga svar från respondenterna. Kvale (1997) nämner 

begreppet validitet som innebär att metoden som används för studien är relevant för att 

uppnå syftet med undersökningen. Validiteten är hög i studien då det genomfördes både 

en observation och en intervju av eleverna vilket var den mest lämpade 

datainsamlingsmetoden att använda sig av för att uppnå syftet. Reabilitet och validitet är 

två begrepp som är sammankopplade med varandra. Men det som skiljer dem åt är att 

reabilitet mäter hur pålitlig studien är utifrån metoden och validiteten ser till att 

undersökningen svarar på rätt sak vid rätt tillfälle. Det som är svårt vid 

intervjutillfällena utifrån reabilitet är att ställa rätt frågor så att respondenterna svarar 

tillförlitligt och på rätt saker. Det kan som intervjuare vara svårt att förstå vad eleverna 

menar då de uttrycker sig kortfattat.     
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Studien hade troligtvis inte uppnått samma resultat vid en enkätundersökning, då den 

inte visar den kommunikativa förmågan. Kvale (1997) beskriver begreppet 

generalisering som innebär vad den större populationen säger om ett specifikt ämne. 

Eftersom min studie är begränsad till endast sex elever är studien inte generaliserbar 

utan då måste fler intervjuer och observationer genomföras. Eftersom undersökningen 

begränsade sig till endast sex elever, talar detta inte om hur resterade elever förhåller sig 

till frågeställningarna. Detta ger därför en begränsad syn och resultatet är därför inte 

generaliserbar.   

 

Trost (2010) skriver att för att materialet ska vara trovärdigt måste data kunna användas 

av andra som läser studien. Det innebär att materialet ska vara insamlat på ett sådant sätt 

att det blir relevant för frågeställningarna. Studien har en hög trovärdighet då eleverna 

får möjlighet att delge sina tankar och åsikter kring frågeställningarna, vilket gjordes i 

den deltagande observationen.  

Trost (2010) menar att för att studien ska vara tillförlitlig ska mätningarna vara stabila. 

Situationen och frågorna ska genomföras på samma sätt för de olika aktörerna. Det är 

upp till läsaren att bedöma om studien är tillförlitlig dvs. om studien är tillräckligt tydlig 

och genomarbetad för att andra ska kunna göra en liknande undersökning.  

Genomförandet av intervju och observationen gick till likadant under alla tillfällen och 

pågick under 20 min. Utifrån min begränsade undersökning av sex elever kan jag se att 

eleverna använder sig av liknande strategier för att komma fram till lösningarna på 

textuppgifterna. Givetvis hade fler intervjuer och observationer behövts genomföras för 

att få ett mer tillförlitligt resultat. Vidare menar Trost (2010) att det är betydelsefullt att 

intervjuaren är lyhörd och uppmärksam på vad som sker i intervjun och genomför 

observationen för att kunna få fram värdefullt material för analys. När intervjuerna och 

observationerna genomfördes försökte jag som intervjuare se till att båda 

respondenterna kom till tals och fick möjlighet att delge sina tankar.   

 

Denscombe (2009) belyser begreppet överförbarhet som innebär att undersökningen kan 

tillämpas på andra fall. Studien kan överföras till andra jämförbara studier eftersom jag i 

min kvalitativa undersökning kom fram till att eleverna använder sig av likartade 

strategier och metoder för att lösa textuppgifterna vilket eventuellt hade gjorts om fler 

respondenter hade deltagit i undersökningen. Jag menar att studien/resultatet kan ses 

som pålitligt då jag har använt mig av ett systermatiskt sätt i form av intervjuer och 

observationer som metod för att uppnå syftet vilket utgår från elevernas perspektiv 

kring det aktuella ämnet. När den kvalitativa undersökningen genomfördes försökte jag 

vara objektiv och lät eleverna delge sina tankar och åsikter utan att påverka deras 

svarsprocess. Jag försökte vara objektiv genom att inte svara på om eleverna hade löst 

uppgiften rätt eller fel och tänkte på att inte ställa ledande frågor.  

 

4.7 Metoddiskussion  

Den kvalitativa undersökningen kan aldrig få lika hög generaliserbarhet som den 

kvantitativa undersökningen då den sistnämnda undersökningsmetoden berör fler 

respondenter. För att den kvalitativa undersökningen ska vara generaliserbar krävs det 

att fokus ligger på det teoretiska planet. Detta innebär att analysera elevernas 

problemlösningsstrategier och den kommunikativa förmågan . Valet av intervjuer och 

observationer som datasamlingsmetod grundar sig på att jag anser att följande metod är 

mest lämpad för frågeställningen. Genom att använda mig av semistruktuerade 

intervjuer får eleverna en möjlighet att ge givande och uttömmande svar vilket jag inte 

hade fått genom att använda mig av enkäter. Mitt urval är ett subjektivt urval vilket 

innebär att elevgruppen har valts ut då den anses ger den mest värdefulla data. I min 
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studie valde jag därför att analysera elever som har både fallenhet och svårigheter i 

ämnet matematik med förhoppningen att få ut ett givande resultat för analys. Enligt 

Descombe (2009)finns det fördelar med det subjektiva urvalet vilket är att forskaren får 

möjlighet att genom observationer och intervjuer närma sig individerna vilket är 

givande för undersökningen.  

 

För att studien skulle uppnå en högre generaliserbarhet hade fler observationer och 

intervjuer behövt göras. Eftersom syftet var att ta reda på hur yngre elevers matematiska 

kommunikationsförmåga påverkar deras sätt att lösa textuppgifter i division, valde jag 

att begränsa undersökningen till sex elever. På så sätt kunde jag få en djupare förståelse 

kring hur eleverna resonerar med varandra. Enligt Ahrner och Svensson (2013) ska 

intervjuaren inte ta förgivet att respondenterna gör vad de säger att de gör när de löser 

exempelvis en textuppgift. De finner därför fördelar med att använda sig av både en 

intervju och en observation för att få fram värdefullt material för analys vilket användes 

i studien. Denscombe (2009) skriver att det är betydelsefullt att det finns förtroende, 

trygghet och tillit i gruppen för att situationen ska blir givande; att eleverna ska kunna 

uttrycka sina åsikter och tankar. Därför valde jag att genomföra intervjuer och 

observationer där elevgruppen var bekant för mig med förhoppning att få ut användbart 

material för analys. När intervjun och observationen genomfördes upplevde jag att 

eleverna var trygga i situationen och gav givande svar för studien. Nackdelen med att 

känna eleverna kan vara att de söker bekräftelse på om svaret är rätt eller fel vilket jag 

upplevde att några elever i min studie gjorde.  

 

De deltagande observationerna fungerade bra då eleverna förstod frågorna och kunde 

hjälpas åt att komma fram till lösningarna på textuppgifterna. Intervjufrågorna 

fungerade på ett bra sätt då de var tydliga men ibland ställde jag fler frågor för att 

utveckla studien. Eleverna som genomförde uppgifterna hade ett bra samarbete där de 

hjälptes åt och kunde förklara för varandra hur de tänkte. En positiv aspekt som jag 

upplevde med intervjun och observationen var att eleverna– genom att genomföra 

uppgifterna tillsammans– kunde utveckla sina tankar och det uppstod en ”aha” situation. 

Det var även utvecklande att se hur olika eleverna samarbetade i grupperna. I två 

grupper samtalade båda eleverna mycket och i en annan grupp var de en elev som 

pratade mer och den andre var tystare.  Två av elevgrupperna var mycket fokuserade 

och målmedvetna. De pratade enbart om uppgifterna vilket var positivt för 

undersökningen. En nackdel med intervjun och observationen som genomfördes var att 

vid ett tillfälle var det mycket lyhört vilket gjorde att eleverna blev ofokuserade och 

pratade om vad som hände utanför klassrummet. Vid det tillfället valde jag att säga till 

eleverna att fokusera på uppgiften istället för vad som hände utanför klassrummet för att 

uppnå ett givande resultat för bearbetning.  

 

 

5. Resultat och analys 
 

Här presenteras resultatet av studien utifrån de två frågeställningarna som uppsatsen 

grundar sig på. I kapitlet kommer resultatet att analyseras och kopplas till tidigare 

forskning inom området.  
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5.1 Vilka strategier använder eleverna när de ska lösa textuppgifter 

inom division 

 

När resultatet av intervjuer och observationer av eleverna hade sammanställts kunde jag 

finna att eleverna använder sig av liknande strategier för att komma fram till rätt svar. 

Elevparen använde sig av följande strategier: rita, räka uppåt, multiplikation dvs. 

omvänd division, kort division och hade gärna använt laborativt material om så funnits.  

 
 
5.1.1 Rita 

 

Strategi kan fungera som medierande verktyg som Vygotskij belyser i den 

sociokulturella teorin. Eleverna använder ritandet för att få struktur på sina egna tankar 

och kan även få förståelse genom att visa kompisen vad de ritat tillsammans. Det 

innebär att eleverna använder redskap för att förstå textuppgiften och det kan vara 

exempelvis bilder de använder sig av för att få en tydligare struktur över uppgiften. 

Utifrån det socoiokulturella perspektivet kommunicerar eleverna utifrån sina förmågor 

och förutsättningar vilket kan vara olika beroende på vad de tidigare har för erfarenheter 

av området. De medierande verktygen kan hjälpa eleverna i sitt sätt att få förståelse för 

textuppgiftens innebörd.  

 

Malmer (2002) skriver att eleverna väljer att synliggöra matematiken genom att rita 

bilder över problemsituationen. Följande metod valde eleverna att använda sig av i 

studien då ett flertal av eleverna drog streck. Vilket kan kopplas till följande situation:  

 

- Elev 1: Trixi har 21 godisbitar. Hon ska dela lika med sina 2 kompisar. Hur 

många godisbitar får hon var? 

- Elev 1: Mh.. 

- Elev 2: mh, får man göra streck? 

- Student: ja ni har det här pappret att använda er av. 

- Elev 1: Jaha 

- Student: ni kan skriva båda två. 

- Elev 2: såhär nu har jag 21. 

- Elev 1: 7 när man räknar såhär (ritar streck) Ifall man sätter så kan man bara 

räkna rakt ner (visar sin kamrat).  

- Student: mh, hur tänkte ni när nu löste det här? 

- Elev 1: oh, jag tänkte såhär jag räknade upp såhär 1,2,3,4,5,6,7 så kollade jag 

såhär och trodde att det skulle bli 7 ändå.  

- Elev 2: då testade du ut 

- Elev 1: ah 

- Elev 2: jag tänkte såhär. Det var ju 3 som skulle dela 21 godisbitar så då gjorde 

jag 21 streck rakt ner och så räknade jag.  

 

Eleven som förklarar situationen att hen räknade upp valde att ändra strategi och 

använda sig av sin kamrats tillvägagångssätt för att få en struktur på alla strecken. 

Vilket belyses i följande situation;  
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- Student: mh, hur tänkte ni när ni löste det här? 

- Elev 1: oh, jag tänkte såhär jag räknade upp såhär (visar) 1,2,3,4,5,6,7 så 

kollade jag såhär och trodde att det skulle bli 7 ändå. 

- Elev 2: då testade du ut.  

 

När eleven i följande situation säger att hen visste att svaret skulle bli 7 utgår eleven 

från sin kamrats resultat och ändrar strategi i from av att strukturera strecken på ett 

tydligare sätt. När elevgruppen löste uppgiften valde de att först tänka enskilt och sedan 

diskutera med varandra hur de tänkt när de skulle lösa uppgiften. Kullberg (2004) 

skriver att när eleverna kommunicerar med varandra använder de sina egna ord, vilket 

elevgruppen gjorde i ovan nämnda fall.  Malmer (2002) menar att eleverna använder rita 

bild- metoden för att strukturera problemet och kan då på ett lättare sätt följa sina 

tankegångar. I studien kan jag finna fördelar med att använda denna metod då eleverna 

på ett tydligt sätt ser vad de ska göra för att lösa problemuppgiften.  

Följande kan belysas utifrån intervjun när studenten frågar eleven följande ” Varför 

valde ni att rita?” då eleven svarade följande ”de var enkelt!” 

 

Eleven tyckte det var enkelt att använda sig av den strategin för att på ett tydligt sätt få 

förståelse för problemuppgiften. I den deltagande observationen som gjordes hade 

eleverna papper och penna tillgängligt vilket eventuellt ha bidragit till att flertalet av 

eleverna valde att använda sig av just den strategin.     

 

5.1.2 Omvänd division  

 

Malmer (2002) anser att det finns fördelar med att samverka räknesätten division och 

multiplikation för att eleverna ska skaffa sig en helhet, vilket kan kopplas till följande 

situation.  

 

- Elev 2: Ah, där! Hur många apelsiner kan man köpa för 12 kr? Om varje 

apelsin kostar 4 kr? (svarar direkt 3) 

- Student: um… 3! 

- Elev 2: 4+4 är 8. Första tiotalet är 2. De är 12. 

- Elev 1: um  

- Student: 3 st. apelsiner. Hur tänkte ni då? 

- Elev 2: Jag räknade 

- Student: Vad använde du för räknesätt? 

- Elev 1: Fyra hopp  

 

En annan elevgrupp resonerade på följande sätt när de löste samma uppgift:  

 

- Elev 1: Hur många apelsiner kan man köpa för 12 kr. Om varje apelsin kostar 4 

kr? 

- Elev 2: 4 

- Elev 2: Ska vi ta 12 då? 

- Elev 1: Vänta 

- Elev 2: 4 

- Elev 1: 4 hopp, 4, 8, 12 

- Elev 2: Då blir de ju 3! 

- Elev 1: Yey!  

- Elev 2: 3 

- Student: 3, hur tänkte ni? 



  
 

18 

 

- Elev 1: Eftersom det var så låga tal så hoppade vi 4 hopp för att det är 4 kr som 

apelsinerna kostar och man har 12. Så om man hoppar 4 hopp. Och om man tar 

3 fyror blir de ju de.  

 

Eleverna visar i följande uppgift att de såg sambandet mellan division och 

multiplikation. Eleverna visste att 4x3= 12 och ansåg därför att uppgiften var enkel att 

lösa. När hen använder sig av följande resonemang kan man se att eleven har förstått 

sambandet:  

- Student: Hur tänkte ni? 

- Elev 1: Eftersom det var så låga tal så hoppade vi 4 hopp för att det är 4 kr som 

apelsinerna kostar och man har 12. Så om man hoppar 4 hopp. Om man tar 3 

fyror så blir de det. 

 

I båda elevsituationerna visade paren att de förstod sambandet mellan de båda 

räknesätten, vilket betyder att de har befäst fyrans tabell. Utifrån den kommunikativa 

förmågan löste eleverna uppgifterna genom att de visade hänsyn, intresse och 

ömsesidighet för att det skulle skapas en lärandesituation vilket (Ljungblad 2012) anser 

har stor betydelse. Kullberg (2004) anser att när eleverna kommunicerar med varandra 

använder de sina egna ord, upplevelser och begrepp för att utveckla en lärandesituation. 

Detta gjorde eleverna när de förklarar hur de tänker för varandra utifrån sin 

kommunikativa förmåga.  

 

5.1.3 Laborativt material  

 

När deltagandeobservationen och intervjun genomfördes märkte jag att eleverna frågade 

efter kaplastavar; de hade gärna velat använda sig av laborativt material för att lösa 

textuppgifterna. Följande citat visar det: ”Asså de hade varit mycket lättare med kappla” 

och när pedagogen frågar ”Finns det något annat sätt att lösa uppgiften på?” svarar 

eleverna kaplastavar.  

 

Följande kan kopplas till Vygotskij och mediering som innebär att eleverna använder 

redskap för att förstå omvärlden vilket kan vara både språkliga och materiella.  Enligt 

Sveider (2016) är ett laborativt material något som är konkret för eleven dvs. en bild 

eller ett föremål. Malmer (2002) skriver att handen är hjärnans förlängda arm som är ett 

välkänt uttalande av Piaget. Eleverna i den  deltagande observervationen  hade troligtvis 

använt sig av plockmaterial för att skaffa sig en förståelse för divisionens innebörd 

vilket är positivt för inlärningsprocessen. Enligt Malmer (2002) är det viktigt att det 

laborativa materialet används i ett meningsfullt sammanhang och att det finns en tanke 

kring användningen av materialet för att det ska uppstå ett lärtillfälle. Enligt Sveider 

(2016) är det betydelsefullt att eleverna får möjlighet att använda sig av verkligheten 

och sinnena och inte bara orden för att utveckla sina kunskaper inom matematiken, 

vilket de får möjlighet att göra när de använder sig av laborativt material. Det laborativa 

materialet ska användas på ett naturligt och integrerat sätt i undervisningen för att 

lärande ska uppstå.  Sveider (2016) anser att pedagogerna bör använda sig av laborativt 

material för att förbättra och utveckla matematikundervisningen, synliggöra 

matematiska begrepp och skapa en situation där eleverna finner meningsfullhet i 

lärandet. Vidare finner Sveider (2016) ett flertal fördelar med att använda sig av 

laborativt material i undervisningen. Några fördelar är att elevernas olika förmågor 

utvecklas såsom begrepps-, kommunikations- och resonemangförmågan. Eleverna 

tycker det är roligt att använda sig av materialet vilket är positivt för inlärningen. 

Malmer (2002) menar att det laborativa materialet hjälper eleverna att konkretisera det 
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matematiska innehållet. Eleverna i den deltagande observerationen och intervjun hade 

gärna använt sig av laborativt material för att skapa sig förståelse av textuppgifterna då 

eleverna efterfrågade det.  

 

5.1.4 Kort division 

 

En av grupperna som jag observerade och intervjuade valde att använda sig av kort 

division. Eleverna som använde denna metod var till en början osäkra på vilket tal de 

skulle ha i täljaren respektive nämnaren. Följande fall observerades när eleverna 

använde kort division när de fick tillgång till anteckningspapper vilket kan belysas i 

följande situation:  

 

- Pedagogen: Du tänkte ställa upp och det går ju med jättebra då kan man ju med 

lösa det.  

 

Vid observationen var elevgruppen osäkra på metoden och använde sig istället av 

omvänd division; de såg sambandet mellan division och multiplikation. Utifrån den 

kommunikativa förmågan märktes det att eleverna var osäkra utifrån följande situation: 

 

- Pedagog: du tänkte ställa upp och det går ju med jättebra då kan man med lösa 

det. 

- Elev 1: uh 

- Pedagogen: finns det något annat sätt att lösa uppgiften på? Då hade ni lite 

olika då. 

- Elev 2: jag tänkte på ett sätt i huvudet. Alltså om vi har en 3+3 eh de, eller om vi 

har såhär 3 treor en och sen (vänta). 

- Elev 1: titta inte på tavlan. 

- Elev 2: näh, vänta..Det här är ju 9 tror jag och sen.  

 

Följande situation visar på osäkerheter kring användandet av metod vilket troligtvis 

beror på att eleverna precis har börjat arbeta med division och känner sig därför inte 

bekväma att använda den. Tecken på osäkerhet kan man finna i den deltagande 

observationen när elevparet ska lösa följande uppgift: Trixi har 21 godisbitar. Hon ska 

dela lika med sina 2 kompisar. Hur många godisbitar får de var? Eleven svarar 21 och 

dela på 2 vilket inte kompisen inte håller med om men sedan ändrar uppfattning och 

håller med sin kamrat vilket visar tecken på osäkerhet. En annan elevgrupp hade 

funderingar på att använda sig av kort division men valde att rita för att få struktur på 

problemet. Häggblom (2013) skriver om två olika sorters divisionsuppgifter nämligen 

innehållsdivision och delningsdivision. Hon anser att det är viktigt att eleverna får 

möjlighet att arbeta med båda metoderna. I studien som genomfördes fick eleverna 

möjlighet att använda sig av båda metoderna för att lösa följande uppgifter: Trixi har 21 

godisbitar. Hon ska dela lika med sina 2 kompisar. Hur många godisbitar får de var? 

och i följande uppgift Trixi har 12 kr, Tanja har 3 kr färre än Tim, Tim har hälften så 

mycket pengar som Tim. De tre vännerna ska lägga pengarna i en skål och dela lika. 

Hur mycket pengar får var och en? Författaren menar att när eleverna tränar sin 

förmåga att utföra följande uppgifter skaffar de sig ett rimlighetstänk och utvecklar sina 

språkliga tankar kring ämnet matematik (Häggblom 2013).   
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5.2 Kommunikationsförmågans betydelse för att lösa textuppgifter i matematik  

 

Studien som genomfördes grundades på att eleverna i par skulle genomföra olika 

textuppgifter. När jag observerade eleverna upplevde jag att eleverna använde olika sätt 

att samarbeta på för att lösa textuppgifterna. Två av grupperna samtalade mycket med 

varandra när de skulle lösa uppgifterna medan i en av grupperna var det en elev som 

talade mer än den andre. Vygotskij (1978) ser fördelar med att eleverna får möjlighet att 

utföra matematikuppgifter i socialt sammanhang då de kan utveckla sina tankar och 

idéer. När observationer och intervjuer genomfördes upplevde jag att eleverna förde ett 

matematiskt resonemang med varandra och delgav varandra sina olika tankar om hur 

man skulle gå tillväga för att lösa problemet.  

 

Vilket märktes i följande situation:  

”Vänta om dom hade 12”, ”12, fast Trixi hade inte så” och därefter säger eleven som 

startade ”men de blir ju 3 då (namn) titta här 3+3+3+3 för 6,12.  

 

Vygotskij (1978) är positiv till att eleverna arbetar tillsammans med en kamrat för de lär 

sig sätta ord på sina tankar. Fördelen med att eleverna fick genomföra uppgifterna i par 

var att de utvecklade sina olika förmågor. I studien kunde jag finna fördelar med att 

eleverna använde sig av kommunikationsförmågan när en elev inte visste vad ordet färre 

betydde. Den andre eleven förklarade ordet som ”mindre än” vilket bidrog till att 

klasskamraten kunde vara med och lösa textuppgiften. I det sociokulturella perspektivet 

som grundades av Vygotskij, hävdar man att det är genom kommunikation med andra 

som våra tankar formas vilket gynnar de olika förmågorna. Detta kan kopplas till 

ovanstående när eleven som visste vad begreppet färre betydde kunde förklara det för 

sin kamrat. Vygotskij (1978) är känd för den proximala utvecklingszonen som innebär 

att om en elev exempelvis inte förstår ett begrepp såsom färre kan hen få hjälp av en 

kamrat för att skaffa sig en förståelse för ordets innebörd vilket gjordes i följande 

situation som beskrivs ovan (Vygotskij 1978).  

 

 

6. Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat kopplat till syfte, frågeställningar och 

tidigare forskning. Därefter tas det upp vad det finns för kritiska aspekter med att 

använda sig av den kvalitativa metoden kopplat till min studie. Avslutningsvis framförs 

tankar och vidare forskningsområden.  

 

6.1 Kommunikationsförmågans betydelse 

 

Utifrån min kvalitativa metod och utifrån forskning anser jag att det är positivt för 

elevernas lärande om de får möjlighet att använda sig av kommunikationsförmågan för 

att lösa textuppgifter inom matematiken. Eleverna utvecklar matematiskt tänkande 

genom att kommunicera med varandra vilket gynnar lärandet. Enligt Popov och 

Ödmark (2013) hänger kommunikation och lärande ihop. Författarna menar att när 

eleverna kommunicerar med varandra utvecklar de en förmåga att analysera sina 

handlingar, reflektera över sina strategier och lär sig förstå andra elevers synsätt (Popov 

och Ödmark 2013).  Det märktes särskilt när en elev förklarade för sin kamrat vad ordet 

färre betydde. I följande situation upplevde jag att eleven som förklarade blev glad att 
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hen kunde delge sin kamrat innebörden av ordet. Popov och Ödmark (2013) skriver att 

språket bidrar till det matematiska tänkandet, vilket gynnar både den som lyssnar och 

eleven själv. När en elev kan förklara för en annan elev har den som förklarar oftast 

förstått uppgiften i alla fall delar av den, vilket gynnar självförtroendet. Popov och 

Ödmark (2013) skriver att språket bidrar till att eleverna formulerar och förmedlar sina 

matematiska kunskaper vilket ger en positiv effekt både för den som lyssnar och för den 

som förklarar. En annan fördel med att eleverna fick samarbeta och träna sin 

kommunikativa förmåga var att de fick lära sig att lyssna på varandras förslag och föra 

ett matematiskt resonemang vilket jag anser som viktigt. Nackdelen som jag kunde 

finna var att pedagogerna använder sig för lite av den kommunikativa förmågan i 

klassrummet; att eleverna får möjlighet att arbeta med en kamrat för att lösa uppgifter. I 

studien frågades ifall eleverna brukade arbeta tillsammans och hur de upplevde 

textuppgifterna . Eleverna som observerades och intervjuades svarade att de sällan 

arbetar ihop med en kamrat utan oftast enskilt. Popov och Ödmark (2013) skriver om 

flerspråkighet som kan ses som ett hinder i undervisningen. Att pedagogerna väljer bort 

att använda sig av den kommunikativa förmågan kan beror på flerspråkigheter som 

råder i ett flertal klasser vilket det till viss del gjorde i klassen som undersöktes. 

Respondenterna hade olika uppfattningar om hur de upplevde samarbetsituationen. De 

svarade följande ”sådär” och ”lätt” på om de tyckte de var svårt eller lätt att genomföra 

uppgiften tillsammans. Att eleverna inte är vana att arbeta med andra tror jag kan beror 

på tidbrist, att pedagogen anser att det tar för lång tid om eleverna ska arbeta 

tillsammans eller att det blir högre ljudvolym i klassrummet och därför ”stökigare”.  Det 

kan även bero på planeringsupplägget. För att eleverna ska bli bra på att samarbeta i 

grupper krävs träning.   

 

När jag analyserar resultatet av intervjun och observationen kan jag finna många 

likheter. Eleverna har problem med samma uppgifter, de har svårt att förklara varför de 

gör på ett visst sätt och de är ovana att lösa textuppgifter tillsammans med andra. I 

uppgift 1 Trixi har 21 godisbitar. Hon ska dela lika med sina 2 kompisar. Hur många 

godisbitar får de var? använde sig eleverna av olika lösningsstratergier för att komma 

fram till resultatet. En grupp tolkade uppgiften som att de var 2 personer som skulle 

dela godisbitarna med varandra, vilket belyses i följande citat ”21 och dela med 2”. 

Eleven kommer fram till 16 vilken kamraten ifrågasätter med ger med sig. En annan 

elevgrupp förstod att de skulle tänka att det var 3 som skulle dela på godisbitarna. Men 

eleverna i gruppen hade lite olika uppfattningar om hur många godisbitar som de skulle 

få var om de var fler eller färre än 5 st. Det kan belysas i följande citat när pedagogen 

frågar ”Är det fler eller färre än 5 godisbitar” en elev svarar ”fler” och en annan säger 

”färre”. En elevgrupp väljer att rita upp textproblemet i form av streck för att lösa 

uppgiften, vilket fungerar bra för att tydliggöra uppgiften.  Ovan nämnda situation kan 

kopplas till Vygotskij (1978) och appropriering som innebär hur lärandet beskrivs och 

förstås. Eleverna tolkade uppgiften på olika sätt beroende på vad de tidigare haft för 

erfarenheter av att lösa liknande problem.  

 

Alla elevgrupperna hade svårigheter med att förklara varför de gjorde på ett visst sätt 

när de skulle lösa uppgifterna då de oftast svarade följande: ”enklast”, ”snabbast” eller 

”fortast”.  

 

Eleverna hade svårt att i vissa situationer sätta ord på sina handlingar när de utför 

textuppgifter. Vygotskij (1978) skriver att eleverna utvecklar sin språkliga förmåga att 

uttrycka sig hur de resonerar kring problemuppgifter i ett senare stadium, vilket verka 

överensstämma med min studie. Alla elevgrupperna som genomförde uppgifterna hade 
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svårigheter med uppgift 5 och 6 (se bilaga B) där det innebar att lösa uppgiften i olika 

steg. Följande citat är tecken på det när ett elevpar ska lösa uppgift 5, ”Vänta de är svårt 

jag kommer inte på det” och kompisen svarar ”inte jag heller, det var jättesvårt”.  

 

Det eleverna tyckte var svårt i ovan nämnda uppgifter var att tänka i olika steg då det 

inte såg det rätta svaret direkt utan var tvungna att tänka i olika moment. Det är viktigt 

att pedagogen uppmuntrar eleverna i deras tankeprocesser och ber dem bryta ner 

problemet i mindre delar för att försöka få struktur i uppgiften.  Att eleverna finner 

svårigheter i följande uppgifter beror troligtvis på att de precis har börjat arbeta med 

området division och inte tränat tillräckligt.  Eleverna som observerades och 

intervjuades valde att använda sig av likartade strategier för att komma fram till 

lösningarna. Den strategi som var genomgående var att rita för att strukturera problemet, 

vilket Malmer (2002) ser fördelar med.  

 

Under observationerna och intervjuerna upplevde jag att eleverna tyckte de var roligt att 

genomföra textuppgifterna tillsammans och att de fick möjlighet att utveckla sin 

resonemangsförmåga. Eleverna delgav varandra tankar och idéer om hur man skulle gå 

tillväga för att lösa uppgifterna vilket var bekräftande att se. Under vissa tillfällen 

skapades ”aha-upplevelser” vilket är positivt för inlärningen. I det sociokulturella 

perspektivet som Vygotskij myntade ser även han fördelar med att eleverna får 

möjlighet att arbeta tillsammans med kamrater för att utveckla lärandet (Vygotskij 

1978). Han menade att språket föder tanken vilket stämmer överens med mitt resultat.  

 

Nackdelen med att eleverna fick lösa textuppgifterna i par var att i en observation och 

intervjusituation blev paren ofokuserade på uppgiften och koncentrerade sig på vad som 

hände utanför klassrummet. Följande citat är ett tecken på en sådan situation som 

uppstod: ”det låter som om femmorna kommer”. Lidar (2010) skriver att miljön har en 

stor inverkan på elevernas möjligheter att lära. Befinner eleverna sig i en miljö med 

mycket ljud är det lätt att de tappar koncentrationen och kan inte ta till sig kunskaperna 

som krävs. När situationen uppstod under intervjutillfället valde jag att försöka leda in 

eleverna på frågeställningen istället för att pausa den deltagande observationen. Valet 

visade sig vara rätt då eleverna fortsatte med uppgiften och kunde koncentrera sig igen 

 

För att analysera resultatet av studien använde jag följande metod som Trost (2010) 

skriver om. När man ska analysera data kan man göra de utifrån tre steg som är samla in 

data, analysera och tolka. I den kvalitativa metoden som används i studien samlas 

material in från intervjuer och observationer. När de kvalitativa momenten är 

genomförda påbörjas en analys av materialet av vad som har sagts och gjorts, vilket 

bidrar till värdefullt material för studien. Därefter tolkas materialet för att komma fram 

till vad resultatet blivit av observationerna och intervjuerna. Enligt Lantz (2007) finns 

det fördelar med att finna mönster i intervjupersonernas svarsprocesser för att lättare 

kunna analysera materialet och se helheten. Detta användes i min studie för att lättare 

kunna samordna materialet för en analys.   

 

Utifrån de deltagande observationerna och intervjuerna finner jag fördelar med att 

eleverna använder sig av den kommunikativa förmågan när de löser textuppgifter. När 

eleverna tillsammans genomför textuppgifter utvecklar de sin kommunikativa förmåga 

genom att de får möjlighet att utveckla sin resonemangsförmåga och få en förståelse för 

hur man kan lösa uppgifterna på olika sätt. Säljö (2000) anser att språket är en gåva att 

använda sig av för att skapa och kommunicera kunskap. En situation som belyser detta 

är när en elev förklarar för sin kamrat vad begreppet färre betyder, det vill säga mindre 
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än 3. Situationen bidrar till att eleven som förklarar får en positiv känsla av att lära sin 

kamrat.  

 

 

6.2 Strategier 

I observationen kunde jag finna att eleverna använder sig av liknande strategier när de 

ska lösa textuppgifter i division: ritande, kort division och att de såg sambandet mellan 

multiplikation och division. Eleverna som intervjuades och observerades använde sig av 

medierande verktyg i form av bildmodell för att skaffa sig en förståelse för 

textuppgiften. Enligt Malmer (2002) och Häggblom (2013) är det betydelsefullt att 

eleverna ges möjlighet att använda sig av olika  representationsformer för att lösa 

textuppgifter inom matematiken. Följande resonemang stämmer överens med resultatet 

då eleverna valde att använda sig av olika strategier för att lösa problemuppgifterna 

vilket är positivt för inlärningen. Alla elever lär sig på olika sätt och därför är det viktigt 

att undervisningen bidrar till att eleverna får möjlighet att använda sig av de olika 

sinnena för att ta till sig kunskaper. Den mest använda strategin som elevgrupperna 

valde att använda sig av var att rita för att få en struktur på problemet. Tafflin (2007) ser 

fördelar med den kognitiva lösningsstrategin så som den visuella inlärningsförmågan 

som innebär att rita bilder för att förstå problemet. Följande slutsats kan dras när 

pedagogen frågade varför eleven valde att använda sig av att rita för att lösa uppgiften. 

Eleven svarade då att det var enklast. Eleverna valde troligtvis att använda sig av 

följande strategi för att få en struktur över problemet och genom att rita få en tydlig bild 

över vad som ska göras. Detta kan kopplas till Vygotskij och appropriering som handlar 

om hur lärandet förstås, det vill säga att tänkandet förstärks genom samhälleliga 

traditioner och när vi kommunicerar genom ord, bilder och medier. Att eleverna väljer 

att använda sig av liknande strategier beror troligtvis på att de går i samma klass och att 

de precis har börjat med området division och har därför befäst samma 

lösningsstratergier. 

 

Eleverna hade om möjlighet givits använt sig av laborativt material. Liljefors 

(2008)skriver att pedagogen ska bidra till att eleverna få möjlighet att inte enbart räkna i 

boken utan använda laborativt material för att utveckla matematiska kunskaper. Hon 

menar att genom att räkna enbart i matematikboken bidra till ett enkelriktat tänkande, 

vilket kan leda till att eleverna tappar motivation till ämnet då det blir för enformigt. 

Författaren ser fördelar med att använda sig av konkret material för att eleverna lättare 

ska finna sambandet och att man då ser situationen framför sig genom materialet vilket 

ger en struktur över problemsituationen. Eleverna som observerades hade fått göra det i 

undervisningen vilket är positivt för inlärningen.  

 

6.3 Kritik av den kvalitativa metoden 

Studien bygger på den kvalitativa metoden i form av intervjuer och observationer. 

Ahrne och Svensson (2013) nämner några kritiska aspekter med att använda sig av den 

metoden nämligen att den ger en begränsad syn av det som ska undersökas. I studien 

som görs grundar sig resultatet enbart på sex stycken elever vilket innebär att man inte 

får reda på vad den större massan anser om följande undersökningsområde. Författarna 

menar även att i en intervju förlitar sig intervjuaren på vad respondenterna svarar 

(Ahrne och Svensson 2013). I en intervjusituation kan de förekomma situationer där 

eleverna analyserar vad pedagogen vill att hen ska svara. Det upplevdes i studien när 

eleven vid ett tillfälle visste vad hälften var men sa ändå att hen tyckte ordet var svårt 

vid frågeställningen om det fanns något svårt ord i uppgiften. När eleverna genomförde 
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uppgifterna ville de gärna ha respons på om uppgiften var rätt eller fel, vilket jag valde 

att inte tala om. Ahrne och Svensson (2013) skriver att det är bra att ha förberedda 

frågor för intervjun vilket jag hade men ibland ställde jag några följdfrågor då eleverna 

inte fick tillräckligt med betänketid. Vilket kan kopplas till följande situation: 

Pedagogen: Hur tänkte ni då? Hur kom ni fram till det här? Följande har givetvis 

bidragit till resultatet att det är svårt att ibland invänta svar från respondenterna och att 

man blir ivrig, vilket inte är gynnsamt för resultatet.  

 

Om den kvantitativa metoden hade används hade det troligtvis blivit ett annat resultat av 

undersökningen. Metoden hade kunnat nå ut till fler respondenter genom att använda sig 

av enkäter. Dock hade de varit svårt att använda sig av den för att ta reda på hur 

eleverna behärskar den kommunikativa förmågan för att lösa uppgifterna.  

 

 

6.4 Tankar och förslag till fortsatt forskning 

 

Tankar som arbetet har väckt hos mig utifrån den deltagande observationen är att jag 

undrar varför pedagogerna väljer bort att arbeta och träna elevernas kommunikativa 

förmåga. Oftast handlar ämnet matematik om att eleverna ska sitta i sin bänk och arbeta 

enskilt med textuppgifterna. Utifrån studien som gjorts anser jag att pedagogen bör ge 

eleverna möjlighet att arbeta i par eller i grupper för att få möjlighet att utveckla den 

matematiska kommunikativa förmågan på ett gynnsamt sätt. När eleverna delger sina 

tankesätt och lyssnar på varandra utvecklas det matematiska tänkandet. Resultatet har 

bidragit till att jag har fått förståelse för att mycket kunskap skapas när eleverna 

samtalar med varandra, då de tillsammans utvecklar sina tankar och resonemang. I 

framtiden kommer jag bidra till att eleverna vissa lektioner i veckan kommer att få 

arbeta i par eller små grupper för att få möjlighet att träna den kommunikativa 

förmågan, då den ibland prioriteras bort. En annan tanke som jag fått är att använda 

konkret material även till äldre elever för att tydliggöra uppgifterna. Det är viktigt att 

eleverna tränar på att läsa problemlösningsuppgifterna flera gånger för att få en 

förståelse för innehållet och vara mer tålmodiga och uthålliga, vilket jag erfarit att 

eleverna saknar. Eleverna har oftast mer kunskaper än vad de tror och pedagogens 

uppgift är att stärka elevernas självtillit. I framtiden ska jag bidra till att eleverna själva 

löser uppgifterna genom att jag som pedagog hjälper dem med små medel och inte lotsa 

dem för mycket. 

 

Ett förslag på framtida forskningsområde är att ta reda på hur stor utsträckning 

pedagogerna i Sverige arbetar med den kommunikativa förmågan i matematik i 

division. Följande område vore intressant att ta reda på med tanke på resultatet av 

studien som pekar på att eleverna inte är särskilt vana vid att arbeta tillsammans med 

andra.    
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7. Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

Syftet med studien var att ta reda på hur yngre elevers matematiska 

kommunikationsförmåga påverkar deras sätt att lösa textuppgifter i division. Intresset 

för att undersöka följande väcktes utifrån den verksamhetsförlagda utbildningen som 

visar på att eleverna oftast arbetar enskilt i ämnet matematik.  Studien är kvalitativ 

vilket innebär att den grundar sig på intervjuer och observationer som har gjorts på 

elever som har genomfört textuppgifter i matematik gällande division. Resultatet visar 

på att eleverna använder sig av liknande strategier för att komma fram till rätt svar. I 

studien kom  jag även fram till att eleverna har svårt att sätta ord på sina tankar och är 

ovana att lösa textuppgifter tillsammans. Resultatet pekar på fördelar med att eleverna 

få använda sig av den kommunikativa förmågan genom att de tränar olika förmågor och 

eleverna utbyter tankar och idéer med varandra som gynnar lärandet.  

 

Studiens resultat visar på att det finns många fördelar med att använda sig av den 

kommunikativa förmågan. Eleverna får en möjlighet att analysera sina handlingar, 

reflektera över strategier och lär sig förstå andra elevers synsätt. Utifrån denna studie 

visar resultatet dock på att pedagogerna väljer att arbeta ytterst sparsamt med den 

kommunikativa förmågan, vilket är synd med tanke på att det gynnar ett flertal av 

förmågorna. Resultat av studien kan omsättas i verksamheten genom att pedagogen 

bidrar till att eleverna får möjlighet att arbeta i grupp med textuppgifter inom 

matematiken för att utveckla tankeprocesser, lära sig lyssna och samarbeta. Mycket 

kunskap skapas tillsammans med andra vilket pedagogerna bör dra nytta av i 

undervisningen.  
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Bilaga A- Missivbrev 
 

Hej föräldrar/elever i årskurs 3!  

 

Jag heter Rebecca Arnesson och går sista året på lärarutbildningen i Växjö. Nu är det 

dags för mig att skriva ett av mina självständiga arbeten där jag har valt att göra en 

undersökning med syftet att ta reda på hur yngre elevers kommunikationsförmåga 

påverkar deras sätt att lösa textuppgifter i matematik samt vilka strategier eleverna 

använder sig av. Undersökningens datainsamlingsmetod består av att sex elever utför 

matematiska textuppgifter i par och en observation samt intervju genomförs. Intervjun 

kommer att spelas in och givetvis kommer jag att förhålla mig till vetenskapsrådets 

etiska principer som innebär att ni är anonyma och har möjlighet att avbryta processen 

om situationen kräver det. För att få reda på mer om de etiska principerna som 

förekommer kan man läsa mer här: https://publikationer.vr.se/produkt/god-

forskningssed/ 

Jag skulle gärna vilja genomföra studien i klass 3 därför att jag tidigare har haft min 

VFU-praktik i klassen, vilket jag tror är en fördel för att få ut värdefullt material för 

analys. I intervjusprocessen kommer eleverna förbli anonyma liksom skolan.  

Vill ni inte att ert barn ska delta i undersökningen hör ni enklast av er på mail 

friidrott_@hotmail.com eller telefon 076-169 65 82 senast den 5 dec. Uppdraget 

kommer att ta ca 20 min. Hoppas att ni har möjlighet att hjälpa mig i min undersökning. 

Ha ni några frågor får ni gärna höra av er.  

 

Med vänliga hälsningar 

 Rebecca Arnesson 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
mailto:friidrott_@hotmail.com
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Bilaga B- Textuppgifter i division  
 

Häggblom (2010) skriver om vardagssituation vilket jag grundar mina val av följade 

textuppgifter. I textuppgifterna nedan förekommer olika problem som kan förekomma i 

vardagssituationer. Jag anser att genom att eleverna får möjlighet att lösa 

problemuppgifter som förekommer i vardagen blir de mer medvetna om varför man bör 

lära sig följande moment inom matematiken.  

 

1. Trixi har 21 godisbitar. Hon ska dela lika med sina 2 kompisar. Hur många 

godisbitar får de var? 

Svar:  

 

___________________________________________________________________ 

 

2. Hur många apelsiner kan man köpa för 12 kr om varje apelsin kostar 4 kr?   

Svar:_________________________________________________________   

 

 

3. Jag betalar 36 kr för 4 likadana askar. Hur mycket kostar varje ask? 

Svar:______________________________________________________ 

 

 

4. I ett rum står det 100 innebandyklubbor, hälften av klubborna ska jag ta med 

mig. Dessa ska sättas i mindre kartonger med 5 innebandyklubbor i varje. Hur 

många kartonger blir de?   

Svar:___________________________________________________ 

 

 

5. Tim har 12 kr, Tanja har 3 kr färre än Tim, Trixi har hälften, så mycket pengar 

som Tim. De tre vännerna ska lägga pengarna i en skål och dela lika. Hur 

mycket pengar får var och en? 

Svar:____________________________________________________________ 
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Bilaga C- Intervjusguide  
 

Allmänt 

Jag kommer att spela in intervjun och sedan ta bort ljudfilen när den är transkriberad. Är 

det okej? 

 

Inledning 

Trevligt att ni vill var med i intervjun.  

Vad arbetar ni med nu för område inom matematiken? 

 

Huvudfrågor 

 

Hur tänker du/ni? 

 

Varför gör du/ni så? 

 

Förklara för . varför du gör så? 

 

Finns det något annat sätt att lösa uppgiften på? 
 

Varför väljer ni just att använda er av detta räknesätt? 
 

Är det några svåra ord i textuppgiften som du/ni inte förstår? 

 

Hur upplever ni det är att genomföra uppgifterna tillsammans, är det lätt eller svårt?  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


