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Abstrakt 
Denna kvalitativa forskningsstudie grundas i tidigare systematiska litteraturstudie. 
Aktuell studie syftar till att undersöka elevers användande av språkförmågorna, läsa, 
skriva, tala, lyssna och samtala, vid arbetet med matematikuppgifter med text. Frågor 
som besvaras i studien är vilka språkförmågor som används och hur de används i 
lösningsförfarandet. För att studera ämnet och kunna besvara frågeställningarna har 
deltagarna bestått av tolv elever i årskurs 3 från två skolor. Eleverna har i par genomfört 
en matematikuppgift med text. Processen spelades in och samtalen transkriberades för 
vidare analys med diskursanalys som metod. Ett kategoriseringsschema med tillhörande 
frågor fylldes i för att kunna utmärka diskurser som sedan utgjorde resultatet. Resultatet 
innehåller fem diskurser som synliggör språkanvändandet vid lösningsförfarandet. Det 
visar att eleverna använder samtliga språkförmågor men i olika utsträckningar. Lyssna 
och läsa har visats betydande vid förståelse, likaså tala och samtala, vilka även är 
avgörande för reflektion och resonemangsförande. Språkförmågan skriva används i 
minst utsträckning och visas enbart användbar vid förtydligande när eleverna skriver 
svaret på uppgiften.  
 
Nyckelord 
Matematikuppgifter med text, lästal, språkliga förmågor, diskursteori, diskursanalys, 
diskurs 
 
Tack 
Vi riktar stort tack till vår handledare Andreas Ebbelind som givit oss god handledning 
under processen med snabb respons och vägledning. Med gott tålamod har han kritiskt 
diskuterat vår uppsats och stått ut med våra motargument för ett bättre arbete. Vi tackar 
även opponeringsgruppen för givande feedback och reflektion under arbetets gång. Sist 
riktar vi ett tack till deltagande skolor och elever för deras tid och medverkan i studien.  
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1 Inledning 
Samtliga språkförmågor är avgörande faktorer för huruvida elever lyckas i 
bearbetningen och lösningsprocessen av matematikuppgifter med text, i detta fall en 
matematikuppgift där text motsvarar skriftlig information. Språkförmågor syftar i denna 
studie till förmågan att kunna läsa, skriva, lyssna, tala och samtala. Dessa är centrala 
delar i ämnet svenska. Den aktuella kursplanen i svenska (Skolverket, 2017) talar även 
för att språket ska användas som verktyg, d.v.s, använda språket som hjälp för att 
utveckla matematikkunskaper, vilket bekräftas på följande vis: 
 

“Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att föra 
och följa matematiska resonemang, och använda matematikens 
uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 
frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket, 2017 s. 2). 

 
Matematikuppgifter med text är en komplex uppgiftsform som kräver flertal kunskaper 
av elever. Dessa uppgifter innehåller ofta information med avgörande betydelse som 
elever måste förstå för att kunna komma fram till lösningen (Fuentes, 1998). I tidigare 
studie har språkförmågorna visats avgörande vid förståelse för dessa uppgifter 
(Andersson & Hermansson, 2018). Förståelsen av vad elever efterfrågas lösa kräver 
mångsidig språklig kompetens. Elever måste i första hand kunna läsa för att ta sig an 
matematikuppgifter med text. Björn, Aunola & Nurmi (2016) poängterar vikten 
gällande förståelse av innehållet för att kunna fortskrida arbetet. För att vidga förståelse 
av uppgiften kan språkförmågor som tala, lyssna och samtala användas som verktyg vid 
reflektion och diskussion. Att kunna använda språket som verktyg vid utvecklandet av 
förståelse framstår avgörande för elevers lärande och utveckling rörande arbetet med 
matematikuppgifter med text.        
   
Med detta som utgångspunkt väcks intresset att studera djupare gällande hur de 
språkliga förmågorna används och kan bidra som verktyg vid lösningsprocessen av 
matematikuppgifter med text. Studien genomförs i årskurs 3 och önskar fördjupa 
kunskap gällande språkförmågor i relation till arbetet med matematikuppgifter med text, 
för att öka pedagogers medvetenhet av språket som verktyg inom matematikämnet. Vid 
arbetet med berörda uppgifter förväntas elever inneha läsförmåga för att kunna läsa 
uppgiften, samt förstå innehållet och vad som efterfrågas.  
 
Aktuell studie syftar till att synliggöra hur lösningsprocessen sker med hjälp av elevers 
språkförmågor i ett sociokulturellt lärtillfälle. Pape (2004) uppmanar sociokulturellt 
arbetssätt, det påvisas bidra till att träna elevers förmåga, att tillsammans med andra, 
resonera och förklara lösningsprocessen. Sociokulturellt lärande möjliggör för elever att 
lära i grupp. Detta gör att de kan ta del av varandras kunskaper och utveckla egna 
matematikkunskaper. Vidare används detta arbetssätt i aktuell studie för att synliggöra 
språkvändanet när elever lär tillsammans. 
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2 Syfte 
Syftet med den empiriska studien är att fördjupa förståelsen för hur elever med hjälp av 
deras språkförmågor tar sig an och bearbetar matematikuppgifter med text. 
  
2.1 Frågeställningar 

• Vilka språkförmågor används i lösningsprocessen? 
• Hur används språket vid lösningsförfarandet av matematikuppgifter med text? 
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3 Litteraturbakgrund 
I avsnittet som följer definieras “matematikuppgifter med text”. Därefter sammanfattas 
delar ur resultatet från tidigare litteraturstudie, som även den berört elevers 
språkförmågor i förhållande till arbetet med matematikuppgifter med text. Inledningsvis 
definieras innebörden av matematikuppgifter med text och vidare presentation av vad 
som innefattas inom språket och vilka språkförmågor som finns. Sedan följer förklaring 
av vilka språkförmågor som är betydande vid bearbetningen av matematikuppgifter, 
samt hur de kan gynna elevers förståelse och matematikutveckling. 
 
3.1 Matematikuppgifter med text 
Studien fokuserar på matematikuppgifter med text. Innebörden av sådana uppgifter kan 
definieras olika. En instruktion följt av symboltal är en variant av matematikuppgift 
med text. Exempel följer i figur 1 nedan (Andersson & Hermansson, 2018). En annan 
definition är matematikuppgift med text där talet baseras enbart på skriven text (figur 2). 
I den senast nämnda varianten behöver elever själva förstå vilket räknesätt de ska 
använda, samt vilken lämplig metod och strategi som leder till lösningen. Denna variant 
av uppgift inkluderas ofta inom kategorin problemlösningsuppgifter. Anledningen till 
att det kan kategoriseras som problemlösningsuppgift beror på att svårigheter uppstår 
vid förståelse av vad som efterfrågas, samt att kunna identifiera vilka lösningsstrategier 
som bör användas för att genomföra uppgiften (Boonen, Reed, Schoonenboom & Jolles, 
2016). Fortsatt krävs också att elever kan komponera representationen av det skrivna i 
uppgiften som beskriver problemet, för att sedan kunna besvara uppgiften. Liljekvist 
(2014) bekräftar att matematikuppgifter med text kan definieras som problemuppgifter. 
Detta för att uppgiften är utformad på ett sätt som kan utveckla elevernas 
problemlösningsförmåga, eftersom uppgiften presenteras så elever inte kan se 
lösningsmetoden från början.  

 
 
 
 
 
 

Figur 1: Matematikuppgift med text i form av instruktion följt av symboltal.. 
 
 

 
 
 
 

Figur 2: Matematikuppgift med text där talet baseras enbart på skriven text. 
 
3.2 Språkförmågor och dess relation till matematik 
Aktuell studie innefattar fördjupning kring hur språkförmågorna används som verktyg 
vid arbetet med matematikuppgifter med text. Språket har viktig betydelse i elevers 
arbete med nämnda uppgifter (Andersson & Hermansson, 2018). Det inkluderas vid 
förarbete och förståelseskapande inför lösningsprocessen av uppgifter. Likväl i 
efterarbetet där reflektion kan inkluderas och skapa ytterligare förståelse av uppgifternas 
genomförande och utfall. Språket involveras i matematikundervisningen på flertal vis, 

Beräkna summan av additionen. 
 
13+15=__ 

 

Kalle har 5 kulor och Anna har dubbelt så många kulor som Kalle. 
Hur många kulor har de tillsammans? 
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men bearbetas främst utefter olika språkförmågor under svenskundervisningen i skolan. 
Kursplanen i svenska betonar vikten av språket följande: 
 

“Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och 
lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor 
och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och 
varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 
samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts” 
(Skolverket, 2017 s. 1).  

 
Skolverket (2017) poängterar att språket har betydande roll gällande människans 
tänkande, kommunicerande och lärande, vilket kan relateras till studiens syfte, som 
berör elevers förmåga att använda språket för matematiklärandet. Matematikämnet 
innefattar elevers kognitiva förmåga att tänka där språket kan vara till hjälp. Fortsatt 
redogör kursplanen i svenska att elevers undervisning i svenska språket innefattar läsa, 
skriva, tala, lyssna och samtala. Dessa språkförmågor är betydande i lösningsprocessen 
av matematikuppgifter med text. Förståelse är en pusselbit som i tidigare studie utmärks 
vara viktigt gällande förmågan att kunna genomföra lösningsprocessen av uppgiften 
(Andersson & Hermansson, 2018). Förståelse skapas genom att elever innehar 
automatiserad avkodningsförmåga för att kunna fokusera på att förstå texten i uppgiften 
istället för enbart läsningen. Tala, lyssna och samtala är språkförmågor som möjliggör 
utvecklad kunskap samt metod för att utveckla förståelse för hur matematikuppgifter 
med text kan lösas. Dessa förmågor inkluderas även i efterarbete kring uppgifterna som 
kan bestå av reflektion, vilket kan genomföras i ett sociokulturellt lärande där elever 
använder språkförmågorna för att lära av varandra (Segerby, 2017). Språkförmågan att 
kunna skriva involveras i matematikprocessen när elever ombeds dokumentera deras 
lösningar och motivera hur de nått svaret. Skrivandet kan även inkluderas i efterarbete 
för ytterligare reflektion (Fuentes, 1998).   
 
Sammanfattningvis kan därför utifrån styrdokument och tidigare forskning konstateras 
att språkförmågorna möjliggör ökad förståelse för matematikuppgifter med text. De är 
avgörande verktyg i lösningsprocessen för att förstå vad som efterfrågas, samt hur 
uppgifterna kan bearbetas. Under nästkommande rubriker beskrivs ingående på vilket 
sätt varje språkförmåga visas betydande vid arbetet med matematikuppgifter med text. 
 
3.3 Språkförmågor vid arbetet med matematikuppgifter med text 
Tidigare har en systematisk litteraturstudie genomförts, vilket denna aktuella studien tar 
utgångspunkt ifrån (Andersson & Hermansson, 2018). Framträdande inom området 
språkförmågor och matematik är framförallt läsningens betydelse och förståelsen i 
lösningen av matematikuppgifter med text. Resultatet av tidigare litteraturstudie 
kommer att sammanfattas nedan.  
 
För att elever ska kunna ta sig an matematikuppgifter med text krävs inte enbart 
matematiska kunskaper, utan även elevers språkförmågor som beskrivits ovan. Dyrvold 
(2016) betonar att elever måste kunna läsa, tolka och förstå innehållet för att kunna lösa 
matematikuppgifter med text. I arbetet med matematikuppgifter med text visas 
läsförmågan, det vill säga avkodningsförmågan, läsa med flyt och läsförståelsen, ha en 
avgörande betydelse, där framförallt förståelsen av textinnehållet påverkar elevers 
matematikprestationer (Björn m.fl, 2016). Forskning visar att sambandet mellan 
matematikprestationer och läsning framförallt har betydelse för elever i grundskolan och 
deras framtida skolgång (Björn m.fl., 2016; Dyrvold, 2016; Segerby, 2017). Vilenius-
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Tuohimaa, Aunola & Nurmi (2008) förklarar sambandet att god läsförmåga ofta 
resulterar i goda resultat i uppgifter innehållande logiskt tänkande och resonemang, 
något som finns i matematikuppgifter med text. Fortsatt menar Österholm (2004) att 
dessa uppgifter är komplexa, och för att komma fram till lösningen krävs förmåga att 
relatera till innehållet och skapa förståelse för uppgiften. Att använda språket som 
verktyg underlättar denna lösningsprocess för elever. 
 
Beroende på vilka kunskaper och förmågor uppgifter syftar att utveckla och synliggöra 
kan matematikuppgifter med text anpassas och formuleras på varierande vis 
innehållsmässigt. Uppgifter som innehåller komplexa delar som mycket text och 
förståelse av matematiskt textinnehåll, ställer högre krav på elevers läsförmåga, än 
uppgifter med mindre och mer specifik text (Vilenius-Tuhoimaa m.fl, 2008). Det finns 
samband mellan svårigheter inom matematikuppgifter med text och läsning, dessa 
förekommer ofta inom båda områdena. Svårigheter som kan uppstå för eleverna är 
avläsa och känna igen ord och symboler, samtala om problem, organisera och använda 
strategier vid problem och använda den kognitiva förmågan (Fuchs m.fl., 2015). 
 
För att innehållet i matematikuppgifter med text ska bli förståeligt fordras att 
uppgifterna sätts i sammanhang som för eleven är begripligt. Det är viktigt att uppgiften 
relaterar till kontexter som för eleven är bekant och kan kopplas till deras erfarenheter, 
inte bara inom skolan utan som även sträcker sig utanför skolans gränser (Fuchs m.fl., 
2015). Att koppla matematikuppgiftens kontext till elevers vardag poängterar De Corte 
och Verschaffel (1987) vara meningsskapande, användbart och nödvändigt för eleverna. 
 
Tidigare studie har visat att lärare bör skapa sociokulturellt lärande för utveckling av 
elevers förmåga att använda muntlig språkförmåga vid matematiklärande (Andersson & 
Hermansson, 2018). Genom att elever får arbeta med matematikuppgifter med text i 
grupp möjliggörs utveckling av förståelse kring uppgiftens innebörd. Bearbetas 
uppgifterna tillsammans kan deras delade sammanhang och kontext skapa djupare 
förståelse än vid genomförande av dessa uppgifter enskilt. Vid lärtillfällen där elever 
behöver arbeta tillsammans finns det utrymme att använda språkliga verktyget tala, 
lyssna och samtala (Fuentes, 1998). Detta sker när elever tränar förmågan att kunna 
förklara, reflektera och resonera kring problematiken i matematikuppgifter. 
Anledningen till att sociokulturellt arbetssättet i grupp uppmanas är för att uppgiften 
som ska lösas kan synliggöras utifrån flera synvinklar med olika lösningsförslag, och på 
så vis vidga elevers förståelse.  
 
Ett betydande konstaterande utifrån tidigare studie är att kommunikativa lärsituationer 
kräver flera förmågor av elever samtidigt, vilket resulterar i positiv påverkan, både på 
deras språkliga och matematiska utveckling relaterat till matematikuppgifter med text 
(Andersson & Hermansson, 2018). Genom att kommunicera kring matematikuppgifter 
med text kan även metoder synliggöras, gällande hur lösningsprocessen kan gå till 
(Segerby, 2017). Detta resulterar i att elever ökar förståelse kring hur de ska gå tillväga 
när uppgifterna sedan ska lösas enskilt. Likväl kan elevers tankebanor i 
lösningsprocessen och hur de kommer fram till svaret synliggöras genom att 
förmågorna tala, lyssna och samtala används som verktyg.  
 
För att få elever att använda språkverktygen tala, lyssna och samtala uppmanas frågor 
som givande i processen. Halladay & Neumann (2012) beskriver hur frågor kan stötta 
elevers tänkande och utveckla förmågan att reflektera kring uppgiften och skapa 
förståelse för vad de efterfrågas lösa. Lässtrategier med frågor i fokus poängteras 
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användbart även vid arbete med problemlösningsuppgifter. Detta möjliggör för elever 
att identifiera vad uppgiften efterfrågar samt kunna reflektera över processen och 
upptäcka eventuella brister i lösningen. Genom att resonera kring uppgifter kan elever 
underlättas plocka ut uppgiftens viktigaste delar, samt förstå matematikuppgifter med 
text ur helhetsperspektivet relaterat till sammanhanget och kontexten (Segerby, 2017).  
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4 Teori 
I följande avsnitt presenteras vald teori, diskursteori. Såväl i denna studie som tidigare 
systematiska litteraturstudie grundas arbetet utifrån begreppet diskurs (Andersson & 
Hermansson, 2018). Inledningsvis förklaras teorin följt av kontextens relation till 
språket. Sedan förklaras användandet av begreppet diskurs inom teorin, med avslutning 
där två viktiga inslag i teorin beskrivs - stor Diskurs och liten diskurs.  
 
4.1 Diskursteori 
Denna studie kommer, likväl som den systematiska litteraturstudien, utgå från James 
Paul Gee (2014a) och hans beskrivning av diskursteori, diskursanalys och hans 
språksyn. Han benämner diskurs som “Language-in-use”. Gee (2014a) påpekar att flera 
språkvetare talar om att språkets främsta syfte innefattar förmedling samt utbyte av 
information. Själv hävdar han däremot att språkets syfte inte grundas i detta. Istället 
benämner han två av språkets funktioner följande: 
 

“If I had to single out a primary function of human language, it would be 
not one, but the following two: to scaffold the performance of social 
activities (whether play or work or both) and to scaffold human affiliation 
within cultures and social groups and institutions (Gee, 2014a s. 10)”.  

 
Han menar att språket sker i, och skapas genom sociala interaktioner, samt att språket 
kan funktionellt anpassas till dessa. Detta är funktionell språksyn som grundas på 
Hallidays (1991) funktionella grammatik. Vilket innebär att språket används här och nu, 
samt anpassas till aktuell situation och förändras ständigt beroende på hur situationen 
ser ut. Detta innebär att språket används i olika sammanhang och kan synliggöra 
skillnader i användandet av talspråk och skriftspråk. Gees (2014a) tankar om 
diskursteori behandlar användning av språket i sociala grupper, kulturer och 
institutioner.  
 
4.2 Språket i relation till kontext 
Språket är kontextberoende och ser olika ut beroende på vilken social interaktion som 
sker. Samtidigt anpassas språket beroende på hur den kontextuella situationen ser ut, i 
vilket sammanhang språket behandlas och vilka aktörer som medverkar. Gee (2014a) 
beskriver fenomenet följande:  
 

“Language has a magical property: when we speak or write we craft what 
we have to say to fit the situation or context in which we are 
communicating. But, at the same time, how we speak or write creates 
that very situation or context. It seems, then, that we fit our language to a 
situation or context that our language, in turn, helped to create in the first 
place” (Gee, 2014a s. 11). 

 
Utifrån ovanstående gör Gee (2014a) fortsatt liknelse till metaforen gällande om ägget 
eller hönan kom först. Han ifrågasätter om den kontextuella situationen kom först, där 
språket anpassas utefter situationen, eller om språket format hur den kontextuella 
situationen ser ut. Ifall språkbruket inte används som det gör i respektive interaktion 
hade dessa sociala situationer troligtvis aldrig skapats. Samtidigt hade språkbruket 
anpassat efter specifika interaktioner inte haft någon betydelse utifall dessa kontexter 
inte existerade.  
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Halliday (1991) problematiserar hur ordet kontext växt fram i förhållande till språk och 
benämner vid flertal tillfällen “contexts of situation” (s. 272). Detta innefattar hur 
språket formas för att situationsanpassas. Språkets grammatiska uppbyggnad och hur det 
formuleras får betydande roll för om det passar situationen, samt det underliggande 
syftet med språkanvändandet. Situationen avgör hur språket relaterar till dess kontext. 
För att förtydliga innebörden av detta väljer Halliday (1991) att beskriva det med hjälp 
av tre inbördes delar i en språksituation. “It has three significant components: the 
underlying social activity, the persons or “voices” involved in that activity, and the 
particular functions accorded to the text within it” (1991, s. 277). Han menar att språket i 
specifika kontexter formas av faktorer som: vad är det som händer, vilka är det som 
deltar samt var kommer språket in. Med detta förtydligande vill avrundas med 
konstaterande att diskursteori och att studera språkets funktion är kontextberoende. Det 
kan ses utifrån flera olika vinklar, beroende på situationen runtomkring 
språkanvändandet.   
 
4.3 Innebörden av diskurser i diskursteorin 
När diskurser omtalas innefattar det fenomen som rör språk och kommunikation. Hur 
språket och kommunikationen äger rum kan variera beroende på syfte och sammanhang 
(Andersson & Hermansson, 2018). Grunden i diskurs innefattar något som uppstår vid 
social interaktion. Diskurser är former av kategorier/mönster som synliggörs i språk och 
kommunikation , exempelvis kan diskurser uppstå när flera kommunikatörer berör 
samma ämne. Flera faktorer påverkar diskursers uppkomst, däribland exempelvis 
kontext och sammanhang, samt aktörer som givare och mottagare. Fortsatt i studien 
kommer kategorier/mönster benämnas med ordet diskurs/er.  
 
Diskursteorin bygger på att diskurser tas fram med hjälp av diskursanalys som metod. 
Diskursanalytiker fokuserar på att analysera språket för att finna mönster i 
språkanvändandet och dess omkringvarande faktorer (Trappes-Lomax, 2006). Vid 
användandet av diskursteori tar forskaren an uppgiften som språkvetare. Inom 
diskursteorin fokuserar forskaren på att förstå språket och kommunikationen bortom det 
explicita, det som är konkret och inte behöver analyseras. Tanken är att studera språket 
för att medvetengöra diskurser och kunna beskriva, tolka och förklara språket och dess 
syfte.  
 
Den aktuella studien fokuserar på att använda diskursteorin för analys av 
skolverksamheten relaterat till matematikundervisning och språk. Trappes-Lomax 
(2006) poängterar diskursteorins framväxt och att den anses användbar inom flera 
forskningsområden. Likväl studerandet av språket i skolverksamheten kan teorin 
användas för analys av språket i exempelvis politiska situationer, alternativt 
forskningsområden gällande miljö. Detta eftersom språk och kommunikation är ständigt 
viktig påverkan i människans samhälle. Trappes-Lomaz (2006) poängterar att med 
tanke på dagens samhälles utveckling politiskt, socialt och teknologiskt blir vikten av 
språkanalys än mer betydande.  
 
4.4 Stora D och lilla d – Diskurs och diskurs 
Användandet av språket är inte enbart individuellt redskap utifrån varje enskild person, 
det är även form av social och kulturell gruppering. Gee (2014b) förklarar att 
grupperingar har gemensamma sociala identiteter, aktiviteter och mönster som gör att 
olika diskurser bildas. För att till studien studera språket ytterligare kan detta göras 
utifrån Diskurs med ”stort D” och/eller diskurs med ”litet d”. 
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4.4.1 ”Stora D” - Diskurs  
Enligt Gee (2014b) innebär Diskurs med ”stort D”, även kallat stora Diskurser, att 
enskilda personer har social identitet som tydligt går att identifiera eller känna igen, och 
som sker i samverkan med andra personer. Med identitet menar Gee (2014b) vilket typ 
av person talaren eller författaren är, hur personen känns igen eller vill bli igenkänd i ett 
visst sammanhang.  I och med samverkan mellan olika personer med samma eller 
liknande identifiering bildas sociala grupper, där konversationer sker kring specifika 
ämnen. I samhället finns många olika och varierande sociala grupper, några exempel på 
grupper kan vara lärargrupper, religionsgrupper och kulturgrupper. Personer som tillhör 
varje enskild grupp har liknelser i agerande utifrån identitet, innefattande att de 
använder och tolkar språket på liknande sätt. Dessutom har varje grupp förenade ord 
och aktiviteter som gör att dessa personer bildar sociala grupper. Diskurs med ”stort D” 
innefattar utmärkande sätt att prata, lyssna, läsa och skriva. Dessa fyra språkförmågor 
medför även andra utmärkande delar i agerande utifrån personers identiteter. Gee 
(2014b) citerar de sociala och kulturella grupperingarna på följande vis ”You need to 
talk the talk and walk the walk” (Gee, 2014b s. 182). Författaren menar att användandet 
av språket i interaktion med andra utmärker och specificerar människors sätt att agera, 
värdera, tro, klä sig, samspela med andra etc. Det är utifrån dessa personidentifieringar 
som sociala och kulturella grupperingar skapas. För att personer ska kunna sättas in i 
sociala och kulturella grupper krävs att de agerar utifrån viss identitet och samverkar 
med andra personer som har liknande identitet. Att se till språket utifrån stor Diskurs är 
ett sätt att känna igen en viss person, och att bli igenkänd som en viss person. 
Diskurser/grupper som förekommer kan ibland vara svåra att tolka och personer kan 
ingå i flera sociala grupperingar samtidigt. De kan finnas kvar genom tidens gång, men 
vissa kan även försvinna och förändras med tiden (Gee 2014b). 
  
Gee (2014b) poängterar två olika former av stora Diskurser, som på ett eller annat vis 
medföljer eller påverkar alla människor under deras livstid, dessa benämns som 
”primary Discourse” och ”secondary Discourses”. ”Primary Discourse” innebär att 
personers identiteter grundas utifrån lärsituationer i vardagen och att vara medlem inom 
gemenskap och familj. Detta påverkar hur personer pratar, agerar, inte agerar, tänker, 
känner etc. och bildar därmed tillsammans med familjen grundliga, sociala och 
kulturella grupper. Vanliga aspekter som personer erhåller från familjen är exempelvis 
synen och värderingarna kring traditioner och/eller religioner. ”Primary Discourse” är 
något som oftast finns tillgänglig som grund genom hela livet. Den andra formen av stor 
Diskurs benämner Gee (2014b) som ”secondary Discourses”, vilket innefattar alla 
diskurser, utöver ”primary Discourse”, som personer tillägnar under livets gång. För att 
förtydliga kan denna form av Diskurser innefatta vidare kommunikation inom skola, 
organisationer, religiösa grupper m.fl. som personen erhåller och utvecklar under livets 
gång. Barn som går i skolan använder sig av specifikt språk, ”skolspråk”, och agerar på 
särskilt sätt vid interaktion till andra barn i skolan/klassen, detta utmärker identitet som 
utgör sociala och kulturella grupperingar. Den här formen av gruppering är något som 
barn tillägnar under livstiden i skolan och är därmed ”secondary Discourse”. Diskursen 
kan förändras och utvecklas över årskurser, nivåer och tid (Gee 2014b).  
 
4.4.2 ”Lilla d” - diskurs 
Till skillnad från Diskurser med “stort D” handlar diskurser med “litet d”, även kallat 
små diskurser/liten diskurs, om språk och kommunikation i mer specifika kontexter och 
konkreta situationer (Andersson & Hermansson, 2018). Gee (1999) kopplar diskurser 
med “litet d” till “language-in-use”, vilket innebär hur språket används på plats i 
specifika situationer och kontexter. Vidare innefattar detta hur språket används i olika 
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konversationer eller berättelser mellan personer. I relation till studien kan detta handla 
om hur elever använder språket i samspel med andra, för att förstå eller förklara 
lösningsprocessen av matematikuppgifter med text. Diskurser med “litet d” sker genom 
diskussionssituationer i sociokulturella arbetssätt och i små diskurser används språket 
som verktyg för ökad förståelse. Små diskurser är avgörande för att eleverna ska få ökad 
förståelse för matematikuppgifter med text. (Andersson & Hermansson, 2018). 
Sammanfattningsvis kan förtydligas att små diskurser är mindre grupperingar av 
språkets användande, “language-in-use”,  som antingen tillsammans bildar stor Diskurs 
(se figur 3) eller skapas utifrån stor Diskurs (se figur 4). För att avsluta teoriavsnittet vill 
konstateras att diskursteorin innefattar “[....] to study discourse in Discourses” (Gee, 
1999. s 7).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Små diskurser som tillsammans bildar en stor Diskurs. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Små diskurser som skapas utifrån en stor Diskurs.  
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5 Metod 
Avsnittet innefattar presentation av vald metod för genomförandet av studien. 
Inledningsvis beskrivs vilken teoretisk utgångspunkt studien har. Därefter följer 
förklaring gällande val av deltagare innan beskrivning av hur analysförfarandet gått till. 
Slutligen förklaras hur diskursteorin applicerats som metod för analysen, diskursanalys.  
 
5.1 Forskningsansats 
Vid forskningsstudier som innefattar humanistisk vetenskap används ofta kvalitativ 
forskningsansats istället för kvantitativ (Stukát, 2011). Det kvalitativa synsättet 
fokuserar på att tolka och förstå resultat som framkommer utifrån insamlad empiri, 
exempelvis undersökningar, intervjuer och observationer. Denscombe (2016) beskriver 
att dessa metoder möjliggör efterarbete innefattande tolkning av det som ägt rum för att 
uppfatta dolda innebörder och analys av det insamlade materialet. Vid kvalitativa 
forskningsstudier beskrivs det vanligt förekommande att det insamlade materialet som 
ska analyseras består av text och samtal. Fortsatt poängteras att diskursanalysen grundar 
sig på tolkningar och vikten att inte analysera materialet utan dess omgivande kontext. 
Hela samtalssituationen ses som viktig och avgörande för att tolka och förstå de 
underliggande dolda faktorer som ska utreda det studien syftar till att undersöka.  
 
Vidare förklarar Stukát (2011) att synsättet inriktar sig på holistisk information, vilket 
innebär att det är helheten som är det viktiga och inte summan av delarna. Studiens 
empiri kommer att samlas in genom ostrukturerade observationer, innebärande inga 
förutbestämda mallar och frågor vid observationstillfället. Detta anses vara en bättre 
metod än enkäter och strukturerade intervjuer som utgår från redan givna mallar och 
frågor. Forskarens förståelse är av stor vikt vid kvalitativ analys av material och 
insamlat material. Undersökarens egna tankar, erfarenheter och känslor är en tillgång 
för tolkning och kvalitativ analys av insamlad empiri.  
 
5.2 Urval av deltagare 
Vid mindre forskningsstudier inom det kvalitativa forskningsfältet görs ofta ett 
explorativt urval (Denscombe, 2016). Syftet med ett explorativt urval är att deltagarna 
ska möjliggöra delgivelse av insikter och information för att få fram intressanta utfall 
som möjliggör underlag till det studien syftar att undersöka. I aktuell studie har 
subjektivt urval gjorts. Detta innebär att deltagare för genomförandet av studien 
handplockats utifrån relevans kopplat till ämnet studien syftar att reda ut (Denscombe, 
2016). Deltagarna i aktuell studie består av elever i årskurs 3 från två olika skolor (dessa 
presenteras vidare som skola 1 och skola 2). Dessa elever har delvis valts med tanke att 
de ska inneha tillräcklig matematisk förmåga för att språket ska stå i fokus vid 
lösningsförfarandet av matematikuppgiften med text som tilldelas dem (denna uppgift 
återfinns i bilaga A). Men även fåtal elevpar med mindre språkförmåga samt lägre 
matematikkunskaper har valts ut för att skapa ett bredare underlag och djupare 
förståelse. De elevpar som deltagit presenteras kortfattat nedan, med fokus på deras 
kunskapsnivåer inom ämnet svenska och matematik. 
 
5.2.1 Elevpar 1 
Elevpar 1 består av elev A och B. Elevernas klasslärare bedömer dem inneha goda 
kunskaper inom matematikämnet. Deras kunskapsnivå bedöms hamna på en hög nivå. I 
ämnet svenska bedöms dessa elever även där befinna sig på hög kunskapsnivå.  
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5.2.2 Elevpar 2 
Elevpar 2 består av elev C och D. Dessa elever bedöms likvärdigt ovanstående par 
(elevpar 1). Deras kunskapsnivå bedöms som hög inom både ämnet svenska och 
matematik.  
 
5.2.3 Elevpar 3 
Elevpar 3 består av elev E och F. Dessa skiljer sig något från ovanstående elevpar. 
Aktuell lärare bedömer elev E:s kunskapsnivå inom matematik som mellan, medan elev 
F innehar låga kunskaper inom matematikämnet. Likväl i svenskan som i matematiken 
innehar eleverna samma kunskapsnivå, dvs. elev E på mellannivå och elev F på låg 
nivå. Ytterligare tillägg vill göras gällande elev F, som enbart bott i Sverige i två år.  
 
5.2.4 Elevpar 4 
Elevpar 4 består av elev G och H. Av klassläraren bedöms de båda eleverna 
kunskapsmässigt ligga på en hög nivå inom både ämnet matematik och svenska.  
 
5.2.5 Elevpar 5 
Elvapar 5 består av elev I och J. Eleverna bedöms ligga på ungefär samma nivå 
kunskapsmässigt. Båda eleverna har en godkänd nivå kunskapsmässigt inom 
matematiken. Inom ämnet svenska innehar båda eleverna lägre kunskaper där främst 
läsning är en svårighet.  
 
5.2.6 Elevpar 6 
Elevpar 6 består av elev K och L. Dessa elever innehar kunskaper på medelnivå, vilket 
innebär att de kunskapsmässigt ligger på en godkänd nivå inom ämnet matematik. I 
ämnet svenska har elev K starkare läskunskaper än vad elev L har, som ligger på en 
något lägre men godkänd nivå. Tillägg bör göras till elev K som är andraspråkselev och 
därmed har svenska som andraspråk.  
 
5.3 Genomförande 
Vid genomförandet har observation följt av transkribering valt att användas som metod 
för att möjliggöra analysförfarandet. Stukát (2011) förklarar observationer som ett sätt 
att integrera i det studerade samhället. Observationer används för ökad förståelse av 
samhällslivet, detta görs genom att ta del av människors vardagliga liv och erfarenheter. 
Genom observationer synliggörs och studeras inte enbart det verbala beteendet utan 
även det icke-verbala handlingssättet. Denscombe (2016) beskriver att observation kan 
ske i form av fotografier, bilder eller videoinspelningar. Vid aktuellt genomförande har 
videoinspelning valt att användas och sedan transkriberas, för att kunna observera 
diskurser vid elevernas lösningsprocess av matematikuppgiften med text. 
Genomförandet sker i ett litet grupprum mellan tre parter, varav den ena är observanten 
och resterande två elever i årskurs 3 som genomför uppgiften. Uppgiften som används 
är en gammal uppgift i ett nationellt prov (se bilaga A). 
 
Transkribering bearbetas med syfte att göra det lättare att se mönster i den data som 
samlats in. Denscombe (2016) förklarar att ett tillhörande kommentarsfält i dokumentet 
för transkriberingen hjälper till att beskriva situationens kontext. Detta kan exempelvis 
innehålla kommentarer om upplevda känslor, ansiktsuttryck och händelser i 
omgivningen som har betydelse för situationen. Tholander och Cekaite Thunqvist 
(2015) beskriver att transkriberingen kan underlättas genom att exempelvis intonation, 
röstläge och uttryck beskrivs med hjälp av utvalda symboler. Från Tholander och 
Cekaite Thungqvist (2015) har en anpassad tabell utformats med relevans till materialet 
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som ska transkriberas till den aktuella studien. Tabellen med de beteckningar och dess 
betydelse som kommer användas i transkriptionen visas nedan (se figur 5). 
 

ord Betonad stavelse eller betonat ord 

-ord- Tyst tal. 

>ord< Snabbt tal. 

“ord” Rapporterat/återgivet tal/text.  

o:rd Utdraget ljud; ju fler kolon, desto längre. 

or- Abrupt avbrott av tal. 

heh Skrattljud. 

[ Samtidigt eller överlappande tal. 

(1.0) Längd på tystnad i sekunder. 

((ler)) Beskrivning av ytterligare relevant information. 
Figur 5. Tabell som används vid transkribering med beteckningar och tillhörande 
betydelse. 
 
5.4 Metod för analysförfarande 
I aktuell studie har diskursanalys valts som metod för analys av insamlad data. 
Denscombe (2016) förklarar diskursanalysens roll vid en kvalitativ undersökning. Syftet 
är att framföra hur språket har makt i det som ska undersökas. Insamlat data består av 
transkriberingar och videoinspelningar. Elevernas lösningar av matematikuppgiften med 
text används också som underlag (se bilaga B). Tanken med diskursanalys är att förstå 
underliggande innebörd av materialet. Poängtervärt är också att materialet ska 
analyseras utifrån den sociala kontext och process genomförandet sker i. Innebärande att 
hela processen där eleverna löser uppgiften har betydelse vid analysen, alltså hur de 
interagerar med varandra. Med detta i åtanke blir därför en videoinspelning som metod 
för datainsamling lämpligt kontra enbart en ljudupptagning av genomförandet. På detta 
sätt möjliggörs analys av hela kontexten och den process som pågår.  
 
Vid genomförandet av tidigare systematiska litteraturstudie användes diskursanalys som 
metod även då (Andersson & Hermansson, 2018). Metoden bestod av ett 
kategoriseringsschema innehållande frågor till de texter som analyserades inför 
resultatet. En likvärdig metod används för att analysera de transkriberade samtalen med 
tillhörande frågor. Detta för att fokusera på synliggörandet av vilka språkförmågor som 
används vid lösningsprocessen, samt stora och små diskurser i samtalen. 
Kategoriseringsschemat hjälper på detta sätt till att sammanställa ett resultat som kan 
besvara de frågeställningar studien syftar att undersöka. Vid analysförfarandet fylls 
kategoriseringsschemat i och ifyllt schema presenteras nedan i resultatdelen. Genom att 
fylla i nedanstående mall kan kopplingar mellan elevparen göras (för ifyllt 
kategoriseringsschema, se bilaga C). De gemensamma mönster som återfinns vid 
analysförfarandet utgör sedan diskurser som presenteras i rubriker under avsnitt 6, 
Resultat och analys. Respektive rubrik står för de diskurser som valts ut. Det 
kategoriseringsschema som används ser ut på följande sätt: 
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Frågor till texten Vilka 
språkförmågor 
används vid 
lösningsprocessen? 

Vilka 
gemensamma 
matematiska 
kunskaper 
synliggörs vid 
lösningsprocessen 
och hur används 
dessa kunskaper? 

Vilka 
gemensamma 
språkliga 
kunskaper 
synliggörs vid 
lösningsprocessen 
och hur används 
dessa kunskaper?  

Hur ser 
kontexten i 
sammanhanget 
ut?  

Skola 1, elevpar 
1 

 
 

   

Skola 1, elevpar 
2 

 
 

   

Skola 1, elevpar 
3 

 
 

   

Sammanställning 
skola 1, elevpar 
1, 2 och 3. 

    

Skola 2, elevpar 
4 

 
 

   

Skola 2, elevpar 
5 

 
 

   

Skola 2, elevpar 
6 

 
 

   

Sammanställning 
skola 2, elevpar 
4, 5 och 6. 

    

Resultat och 
diskurser, skola 
1 och 2. 

  
 

  

Figur 6. Mall för analysförfarandet, kategoriseringsschema. 
 
5.5 Etiska överväganden 
Studien ingår i det humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsfältet. Detta innebär 
att vissa etiska krav måste vidtas. Kraven består av fyra allmänna huvudkrav, vilka är 
följande:  

• Informationskravet 
• Samtyckeskravet 
• Konfidentialitetskravet 
• Nyttjandekravet 

 
Vetenskapsrådet (2002) presenterar att informationskravet innebär skyldighet att 
framföra information till berörda gällande deras deltagande. Informationen ska förklara 
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att medverkan är frivillig och det ställs inga krav på medverkan utifall de vill avbryta 
sitt deltagande under processen. Samtyckeskravet innebär att godkännande ska ges från 
deltagarna. Utifall deltagarna är yngre än 15 år krävs samtyckesintyg från 
vårdnadshavare. Fortsatt beskrivs konfidentialitetskravet, innefattande att underlaget 
enbart är tillgängligt för behöriga forskare och personuppgifter behandlas oåtkomligt för 
obehöriga. Slutligen står nyttjandekravet för att det insamlade forskningsmaterialet som 
deltagarna bidragit med endast ska tillgodoses i forskningens syfte.  
 
För att studien ska leva upp till de etiska krav som krävs har bland annat ett missivbrev 
tilldelats lärarna i de klasser besöken ska genomföras (se bilaga D). Likväl har 
vårdnadshavarna till eleverna informerats via ett missivbrev (se bilaga E), innehållande 
information om studien. Bifogat skickades även en samtyckesblankett för 
vårdnadshavarnas och elevernas godkännande av deltagandet (se bilaga F). 
Informationen i brevet förmedlar rätten att avbryta studien när som under arbetets gång 
samt att genomgripande anonymitet bedrivs genom hela studien. För att 
konfidentialitetskravet ska uppnås behandlas alla personuppgifter utifrån ett anonymt 
perspektiv, innebärande att skolan och deltagarna för studien benämns under fiktiva 
namn. Nyttjandekravet uppnås genom att det insamlade materialet endast används för 
att besvara frågeställningarna studien syftar till att besvara och därefter har underlaget 
raderats.  
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6 Resultat och analys 
I resultatavsnittet presenteras det resultat som framkommit utifrån det analyserade 
underlaget (för ifyllt kategoriseringsschema se bilaga C). Resultatet presenteras i fem 
rubriker. Dessa rubriker utgör de diskurser rörande språkanvändandet i 
lösningsprocessen som synliggjorts utifrån det analyserade materialet. Inledningsvis 
presenteras en rubrik som rör stor Diskurs, alltså hur kontexten i sammanhanget ser ut 
och hur det format språkbruket. Vidare rubriker står sedan för det som utgör små 
diskurser som återfunnits i den stora Diskursen. Dessa diskurser berör de mönster som 
kunnat synliggöras som utmärkande drag i lösningsprocessen och elevlösningarna. 
Avslutningsvis under avsnittet redogörs sammanställning av resultatet i förhållande till 
studiens frågeställningar och syfte.  
 
6.1 Kontexten formar elevernas språkbruk 
Lärsituationen bygger på en kontext med kommunikationsmöjligheter i fokus. Vid 
samtliga genomföranden kommunicerar eleverna med varandra där språket anpassats till 
situationen. Situationen kräver kommunikation med samarbete i fokus, detta syns vid 
analysen av hur eleverna kommunicerar med varandra. Kontinuerlig turtagning sker vid 
samtliga elevlösningar och eleverna upplevs måna att turas om för båda parternas 
möjlighet till talutrymme. Detta visas bland annat när flera elevpar turas om att påbörja 
nytt lösningsförslag, exempelvis på följande sätt: 
 
Elev D: Nu får du ta ett förslag. 
Elev C: Det går ju ta jupiter, jupiter och jupiter och jupiter. 
Elev D: Ah ((Skriver ner lösningen under förslag två)). Hur ska vi göra med trean? 
 
När eleverna löser uppgiften synliggörs däremot i vissa par att det är en elev som styr 
samtalet, genom att ta initiativ och tala mer än den andra eleven. Genomgripande deltar 
båda eleverna aktivt trots att en elev styr samtalet mer eller mindre. I de par där detta 
synliggörs är orsaken antingen skilda matematiska kunskapsnivåer eller att en av 
eleverna har svenska som andraspråk. Det beror också på att den ena eleven har starkare 
karaktär och ledarroll, vilket syns då eleven tar för sig mer och är mer framåt i just detta 
tillfälle. Denna elev styr därför samtalet lättare, medan den andra får ge med sig vid 
flera tillfällen.  
 
Vid fåtal situationer upplevs kommunikationen krystad, exempelvis då vissa elevpar har 
svårt att komma igång, när de inte är säkra på vad som ska göras, alternativt oense om 
lösningen eller vid upplevd bristande förståelse. Vid dessa fall vänder eleverna sig vid 
flera tillfällen mot observanten för bekräftelse eller vägledning. Vid flera tillfällen krävs 
endast nickning som konstaterande att de är på rätt väg, för att processen ska fortskrida. 
Nedan synliggörs ett exempel då eleverna vänder sig ofta mot observanten:  
 
Elev B: Ska jag skriva där? ((sätter pennan långt upp på papperet och tittar frågande 
på observanten)) 
Observanten: Näe. 
Elev A: Du ska måla här ((pekar på förslagsrutorna längre ner på papperet)). Men vad 
ska- hur ska vi liksom måla det? ((rör pennan i en cirkelrörelse över papperet och tittar 
på observanten)) 
Elev B: ((tittar på elev A och sedan på observanten)) Ska vi skriva 12 plus 12 eller ska 
vi… 
Elev A: a gör det 
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Elev B: eller ska vi rita? 
 
Efter analysen blir det tydligt att situationen styr språket och talfördelning. Kontexten 
möjliggör kontinuerlig turtagning mellan alla deltagande parter och utgör fungerande 
kommunikation vid elevlösningarna av matematikuppgiften med text. Situationen sätter 
förmågan att kommunicera matematik och lösningar i fokus, samt synliggör vidare 
elevernas tänkande.  
 
6.2 Lyssna och läsa avgörande för förståelseskapande 
För att elever ska kunna ta sig an och förstå matematikuppgifter med text krävs 
språkförmågorna lyssna och läsa. I uppgiftens inledande skede mottager varje elevpar 
instruktioner från observanten som beskriver vad eleverna ska tänka på under 
uppgiftens gång. Vid vissa tillfällen sker även vägledning från observanten i form av 
instruktioner under uppgiftens gång. Samtliga sex elevpar är goda lyssnare och lyssnar 
genomgripande på den muntliga beskrivningen som ges under hela lösningsprocessen. 
Detta synliggörs när elevparen under den muntliga instruktionen fokuserar på att ta in 
beskrivningen och kan även efter instruktionen direkt tas an uppgiften och/eller 
problemet. Elevpar 6 visar även på medvetenhet till deras användning av språkförmågan 
lyssna, när de i följande dialog beskriver hur de gått tillväga i lösningsprocessen, och 
poängterar att de inledde med att lyssna på instruktioner:  
 
Observanten: Vad gjorde ni för att förstå uppgiften? 
Elev L: Vi:: 
Elev K: [Eh:: 
Observanten: Vad var det allra  första ni gjorde? 
Elev L: Vi lyssnade 
 
Uppgiftens utformande grundar sig i att eleverna med hjälp av de språkliga förmågorna 
gemensamt ska nå fram i lösningsprocessen. Genom att de lyssnar på varandra skapas 
fungerande kommunikation elevparen emellan, detta i form av givande och tagande i 
informationsutbytet. Elevparen visar på att vara goda lyssnare när de bekräftar 
varandras tankegångar och resonemang, muntligt och skriftligt. Vid flertal gånger 
replikerar de till varandras uttalande genom att bekräfta, hålla med eller utveckla 
tankesätt/resonemang som anses vara rätt eller likvärdigt mellan parterna. Följande 
synliggörs när elevpar 6 diskuterar kring lösningsförslag ett:  
 
Elev K: [Plus 
Elev L: [Två, eller m- ((Tittar fundersamt på K)) 
Elev K: [Ja ta plus två 
Elev L: [Två, det är ju lika med 20 (1.0) 
Elev K: [20 (1.0) 
Elev L: Och då behöver vi ju två (1.0), två till (0.5) för att det ska bli 24 ((Tittar upp 
mot K)) 
Elev K: Ja, två, ta två Mars (1.0) 
 
Likaså om tankesätten/resonemangen skiljer eleverna åt replikerar de genom att påpeka 
och ifrågasätta om något inte känns rätt och rimligt. Noterbart är att när vissa elevpar 
stöter på problem och fastnar i lösningsprocessen blir deras förmåga att lyssna på 
varandra sämre. Det uppstår frustration och eleverna blir ivriga över att de inte kommer 
framåt i processen. De hade svårt att vänta in och lyssna på varandras tankesätt och de 
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tog sig an uppgiftens problem ostrukturerat och mer individuellt, istället för att lösa 
uppgiften tillsammans. 
 
Innan eleverna påbörjar lösningsprocessen krävs att de läser matematikuppgiftens 
beskrivning. De flesta elevpar avkodar och läser uppgiften med flyt högt för varandra, 
däremot utmärker sig elevpar 2 och 4, de läser större delen av texten tyst för sig själva. 
Elevpar 4 inleder läsandet med att enskilt ögna igenom texten för att förstå dess innehåll 
och påbörja lösningsprocessen. Däremot måste elevparet, under påbörjad 
lösningsprocess, gå tillbaka och läsa uppgiften mer noggrant. Detta för att förstå dess 
helhet och komma vidare i processen. De flesta elevparen visar på goda kunskaper och 
förmågor i läsningen då de läser med flyt och utvecklar förståelse för uppgiften. Ett 
elevpar avkodar vissa svårare delar av textinnehållet genom att bokstavera. Vid några 
tillfällen läses texten felaktigt där eleverna exempelvis läser “kakor” istället för 
“kronor” eller “planetbollar” istället för “planetstudsbollar”. Framträdande är elevpar 5 
som inte har samma flyt i läsningen utan vid flertalet tillfällen måste avkoda genom att 
bokstavera. Detta framkommer exempelvis när elev J påbörjar läsningen av uppgiften 
och inleder med att läsa ordet “planetstudsbollar” på följande vis “Ehh (0.5) ((stöttar sig 
i läsningen med hjälp av att följa med med pennan)), plan (1.0), plan ets se”. När 
elevparet läser följer de även med i läsningen av texten med penna. Eleverna fastnar på 
vissa längre och svårare ord och det tar tid innan eleverna förstår vad de ska göra och 
hur de ska påbörja uppgiften. Noterbart är även att de missar läsa viktig information 
tillhörande uppgiften, vilket gör att de påbörjar lösningsprocessen utan att ta del av viss 
textlig information. Elevpar 6 visar på framtonade läskunskaper då de vid några 
tillfällen betonar viktiga ord i texten och förstår användandet av kursiverade ord i 
flytande text. Ett exempel på läsarens betoning av text är utifrån uppgiftens följande 
beskrivning; “Ge tre andra förslag på vilka bollar och hur många som de kan köpa för 
exakt 24 kr”. Vid läsning av meningen betonar läsaren ordet “exakt”.   
 
Elevernas förståelse till matematikuppgiften förtydligas då elevparen relativt snabbt, 
efter att ha läst uppgiftsbeskrivningen, påbörjar lösningsprocessen. Detta påvisar att 
eleverna innehar god förståelse för vad som efterfrågas i uppgiften. Då elevparen 
skriver korrekta uträkningar till uppgiften visar de också på att de skapat förståelse för 
matematikuppgiften och dess textinnehåll genom att läsa och lyssna. Elevpar 2 och 6 
påvisar ytterligare förståelse när de förtydligar i lösningsförslagen vilka bollar de köpt 
och hur många.  
 
Sammanfattning av denna diskurs konstaterar att centralt utmärkande visas lyssna och 
läsa vara två språkförmågor som har avgörande betydelse för att eleverna ska förstå vad 
uppgiften kräver av dem. Lyssna krävs för att skapa en förförståelse för att veta vad de 
ska göra, och hur de tar sig an uppgiften. Fortskridande används lyssnandet för att ta del 
av respektive elevpartners tankesätt och resonemang för att kunna bearbeta uppgiften 
tillsammans. Läsning krävs för att ta del av uppgiftsbeskrivningen och påbörja 
lösningsprocessen. Det blir även avgörande för eleverna för att kunna gå tillbaka och 
återblicka under tiden de löser de olika förslagen.  
 
6.3 Tala och samtala av särskild betydelse vid motgångar 
Tala och samtala visar sig centralt i lösningsprocessen eftersom fokus ligger på att 
eleverna löser matematikuppgiften med text tillsammans. Särskilt avgörande visar sig 
talet och samtalet vara vid diskussion när eleverna stöter på svårigheter. En svårare 
uppgift visar sig bli lättare utifall eleverna möjliggörs att kommunicera sig till olika 
lösningsförslag. 
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Vid första lösningsförslaget för samtliga elevpar blir inte samtalet och talet lika 
avgörande för lösningen som vid förslag två och tre i uppgiften. Kommunikationen 
grundar sig främst i att ett förslag ges av en elev medan den andra instämmer (i det 
flesta fall använder eleverna 12+12=24 på förslag ett). Exempelvis säger elev E “man 
hade kunnat köpa två saturnusbollar, blir det ju 24 av” direkt efter att uppgiften lästs 
upp och eleverna väljer att använda sig av det förslaget utan att diskutera vidare.  
 
Vid lösning av förslag två och tre märks det till skillnad från förslag ett att samtalet i 
lösningsprocessen blir mer avgörande, för att utveckla nya lösningar och förståelse 
kring hur uppgiften kan lösas på flera sätt. Samtalen i elevparen berör flera tillfällen 
olika förslag på vilken siffra de kan börja med för att komma upp till 2. Genom detta 
synliggörs elevernas förmåga att dela upp tal och de hjälper varandra att komma fram 
till olika förslag, exempelvis att 12 kan delas och bestå av två sexor, som i sin tur kan 
delas och bestå av två treor. Detta möjliggör för eleverna att använda olika siffror att 
starta med och sedan addera sig fram till siffran de började med i förslag ett, alltså tolv. 
Detta görs sedan två gånger eftersom flera av elevparen har förslag ett i åtanke. 
Dialogen nedan visar på ett exempel där eleverna drar nytta av förslag ett där de använt 
12+12=24 för att komma fram till förslag två. 
 
Elev A: Då kan vi ta fyra jupiterbollar. 
Elev B: Mm 
Elev A: Eftersom sex plus sex är tolv och då är och sen är- 
Elev B: [sex är ju- 
Elev A: då blir det ju tolv plus tolv är lika med 24. 
 
För elevpar 3, där en av eleverna har svenska som andraspråk blir samtalet extra 
avgörande för utvecklandet av förståelse. Genom att kommunicera sig fram till 
lösningarna kompletterar eleverna sina kunskaper och kan tillsammans räkna ut tre 
lösningar. Detta blir tydligt då det vid flertal tillfällen är en elev som påbörjar ett 
lösningsförslag, följt av att den andre eleven kommer med nya förslag, som sedan leder 
till att de löser uppgiften. Utan kommunikationen hade eleverna inte synliggjort hur de 
tänker för varandra, och därför hade förståelse uteslutits. När elevparet med en elev med 
svenska som andraspråk, likväl flertal av de övriga elevparen, kommer till 
lösningsförslag tre blir det svårare för dem att hitta nya lösningar.  
 
Vid samtliga genomföranden med elevparen upplevs tydligt att kommunikation och 
diskussion är avgörande för att komma fram till sista förslaget. Två av elevparen testar 
att lägga ihop priset för samtliga bollar och upptäcker då att de blir en krona över, detta 
skapar diskussioner kring hur de kan subtrahera och sedan addera för att nå ett 
fullbordat sista förslag. Genom dessa diskussioner synliggörs elevers matematiska 
kunskaper och förmågor som inte framförs i deras lösningsförslag, där de enbart 
förklarar att de löst uppgiften med addition, trots att de använt sig av subtraktion. Flera 
elevpar för även resonemang där multiplikation ingår, men väljer sedan att presentera 
lösningen i upprepad addition. Bland annat benämner elevpar tre att de kan använda sig 
av “tre gånger något”. Elevpar två och tre samtalar kring multiplikationen 6x4 men 
väljer att presentera det i addition som 12+6+6=24 eller 6+6+6+6=24. Likaså elevpar 
fyra, fem och sex resonerar kring användandet av multiplikation men två av dem väljer i 
slutändan ändå att använda addition som lösningsmetod. Att samtala under 
lösningsprocessen och synliggöra svar genom andra räknesätt kan därför ge inblick i 
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vad eleverna har för matematiska kunskaper, samt underlätta deras process att nå fram 
till ett presentabelt svar. 
 
Vid flera tillfällen upptäcker eleverna felräkningar genom att kontrollräkna högt 
tillsammans, vilket beskrivs i dialogen nedan. Eventuellt upptäcker eleverna fel då de 
kontrollräknar högt och även använder språkförmågan lyssna. Flera av elevparen 
kontrollräknar och kommunicerar samtidigt, vilket gör att de kan upptäcka när de räknat 
fel och sedan föra diskussion kring hur de kan rätta till felräkningen. Samtalet blir 
betydande både för eleverna själva när de märker var de räknat fel, samt för 
observanten. Denne får möjlighet att förstå ifall eleverna gjort slarvfel eller om de har 
bristande kunskaper inom något matematiskt område. Nedan visas en dialog som 
exempel då elevpar 3 upptäcker att de räknat fel efter att de uppmanats kontrollräkna 
förslag två. 
 
Observant: Räkna ihop det. 
Elev F: Okej 
Observant: Hjälps åt 
Elev F: ((räknar uppåt på fingrarna)) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
Elev E: NEJ! Nu skrev vi ju- ((tar suddigummit och börjar sudda)) 
Elev E och F: Det skulle ju vara sex! 
 
Genom att använda samtal för reflektion och förklaring av vad eleverna genomfört 
synliggörs också vad eleverna kan. I efterhand när eleverna förklarar vad de gjort, blir 
det tydligt vad de förstår av uppgiften och genomförandet. Tre elevpar tillfrågas om de 
anser det lättare att lösa svåra matematikuppgifter tillsammans där de möjliggörs att 
prata sig till lösningen, varpå de anser det vara enklare. Elevpar två poängterar att de 
“brukar aldrig få fram ett svar utan att ha pratat”. Likaså elevpar tre konstaterar att “det 
är lättare när vi pratar”. Talet och samtalet är alltså av stor vikt vid lösningsprocessen av 
svårare matematikuppgifter, både ur elev- och lärarperspektiv. 
 
Slutligen i diskursen rörande tal och samtal relaterat till elevernas lösningsprocess kan 
konstateras att det inte enbart underlättar och är avgörande vid motgångar. Samtal och 
tal blir även viktigt för kontrollräkning och lösningsförslagen blir explicita då eleverna 
samtalar kring dem. Genom tal och samtal synliggörs mer av elevernas matematiska 
kunnande än det som visas på deras elevlösningar och nedskrivna förslag. Detta sker 
genom att eleverna använder tal och samtal för att resonera och visa hur de tänker. 
Avslutningsvis visas det att eleverna anser språkförmågorna tala och samtala 
underlättande vid svårare matematikuppgifter. 
 
6.4 Uppgiftskontextens betydelse för förståelse 
Hur matematikuppgifter med text är konstruerade och utformade har betydelse för 
elevers förståelse av innehållet och hur de tar sig an uppgiften. Den aktuella 
matematikuppgiften är utformad så att eleven måste förstå uppgiftens struktur. 
Uppgiften går inte att läsa enbart som löpande text utan det måste finnas förståelse för 
vikten av textens skilda delar. Textinnehållet presenteras i tre olika delar betående av 
löpande text, pratbubbla och prislista (se bilaga A). Uppgiftskontexten ser ut på följande 
vis; att eleverna måste kunna överblicka, ta sig an, läsa samt förstå hela uppgiftens 
textinnehåll för att kunna påbörja lösningsprocessen. Majoriteten av elevparen visar 
förståelse för uppgiftens kontext och dess utformande eftersom de tar sig an 
matematikuppgiften och lösningsprocessen på korrekt sätt. De kan utläsa de tre delarna 
textinnehållet består av och tar hänsyn till viktig information som krävs för att ta fram 
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tre olika lösningsförslag. Märkbart är däremot att elevpar 5 brister i förmågan att kunna 
läsa, överblicka och förstå helheten i den matematiska textens tre delar. 
Uppgiftskontexten blir därmed problem i elevparets lösningsprocess. Inledningsvis turas 
eleverna om att läsa matematikuppgiftens text högt för varandra, varav elev I inleder 
med att läsa textinnehållets ena del, bestående av löpande text, samt textinnehållets 
andra del, pratbubblan. Fortsättningsvis tar elev J över högläsningen och läser 
textinnehållets tredje del, prislistan. Då båda eleverna huvudsakligen avkodar genom att 
bokstavera uppstår problem vid svåra ord, vilket gör att det tar lång tid för dem att läsa 
och förstå textinnehållet. När eleverna tillslut läst texten till prislistan är de ivriga att 
påbörja lösningsprocessen, vilket gör att de missar läsa värdefull och betydande 
information i textinnehållets avslutande del, som även den står i flytande text. Elevparet 
noterar därför inte att de ska ge tre andra förslag och skriver därför en uträkning till det 
exempel som står i textinnehållets pratbubbla (se bilaga A). Inte förrän eleverna skrivit 
klart uträkningen på förslag ett upptäcker de textinnehållets avslutande del, elev I läser 
och reagerar på följande vis: “Ge tre andra förslag (4.0) ((fundersam och inser)). Vi 
skulle göra andra förslag från början (1.0) ((tittar på observanten))”. Detta innebär att de 
suddar uträkningen och får börja på nytt. När eleverna slutligen sammanfattar 
tillvägagångssättet för observanten är de väl medvetna om och förtydligar att de missat 
viktig information.  
 
Uppgiftskontexten visas även betydande i lösningsprocessen för elevpar 3. I förslag två 
framhåller elev F att de kan använda uträkningen “16 plus åtta”. Eleverna inser inte 
förrän observanten uppmärksammar deras val av siffror, att dessa inte finns bland de 
givna priserna på bollarna i prislistan. I prislistan som de uppmanas använda i 
lösningsprocessen finns inga bollar som kostar varken 8 eller 16 kronor. När 
observanten synliggör detta för elevparet byter de strategi och tänker inte på att de 
kunde använt bollar som tillsammans kostar 8 och 16 kronor. Det blir därmed synligt att 
de missar väsentliga delar av textinnehållet, och att förståelsen av uppgiftskontexten är 
betydade för att kunna lösa matematikuppgiften.  
 
Framträdande i uppgiften och dess kontext är även att alla elevpar visar förståelse för 
planetstudsbollarnas olika kostnader och benämner namnet på bollarna istället för vad 
de kostar. Detta uttrycks i både muntlig och skriftlig form, eleverna förtydligar 
exempelvis uträkningen 6+6+6+6 med att benämna “fyra Jupiter”. Ett exempel på detta 
presenteras i nedanstående dialogen mellan elevpar 4: 
 
Elev H: >Sex plus sex plus sex plus sex< blir också 24 ((G tittar upp mot H och mot 
observanten)) 
Elev G: Ja och då är det fyra Ju:piter. 
 
Ovanstående synliggör förståelsen att 6+6+6+6  och “fyra Jupiter” innefattar samma 
betydelse och resulterar i samma summa, det vill säga 24. Likaså förtydligar elevpar 6 i 
svaren genom att skriva vilka bollar de använt och hur många gånger de använt 
bollarna. Ett exempel på hur elevpar 6 skriver svar på en uträkning kan se ut på följande 
vis; Sat. 2g. Svaret benämner elevparet som förkortning av “gånger”, det vill säga 
Saturnus två gånger. I koppling till uppgiftskontexten förtydligar eleverna på så vis 
förståelse för planetstudsbollarnas värde, och att de kan benämnas på olika vis med 
samma innebörd.  
 
Hur uppgiften utformas kan konstateras avgörande för elevers förmåga att förstå. I detta 
fall består uppgiften av flera olika delar och kräver att eleverna kan överblicka 
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uppgiften och koppla samman dess innehåll som har betydelse för att kunna slutföra tre 
lösningar.  
 
6.5 Skriva som ovanligt verktyg 
Skrivning är den språkförmåga som synliggörs minst vid lösningsprocessen. Det blir en 
utmärkande diskurs eftersom endast ett elevpar, elevpar 2, använder skrivning i sina 
lösningsförslag. Dessa elever väljer att skriva utförligt svar i skrift, medan övriga elever 
endast använder symboler för att skriva ut svaren under respektive förslag i uppgiften. 
Se exempel i figurerna nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Elevlösningar, elevpar 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Elevlösningar, elevpar 4 
 
Figurerna kan även kopplas till det som tidigare nämnts gällande förståelse av 
uppgiften. Uppgiften beskriver att eleverna ska skriva vilka bollar de köper samt hur 
många av respektive boll. Elevpar 2 är det enda paret som redogjort svaret i skrift, samt 
vilka bollar och hur många av varje de köper, medan övriga elevpar endast gett 
uträkningen som lösningsförslag. Elevpar 2 utmärktes tydligt eftersom de var väldigt 
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noggranna i deras uträkning och vid förmedlingen av svaret. Flertal gånger påminde de 
varandra att skriva små detaljer som hur många bollar följt av stycken samt kronor efter 
24 etc. Hur noggranna elevpar 2 är synliggörs exempelvis när elev D säger “Vi har bara 
glömt att skriva ett kr, vi måste veta vad det är, skriv svar därnere sen”.  
 
Vid fåtal tillfällen använder övriga elever skrivning enbart som bokstavsform i 
lösningsprocessen. Detta består endast av fåtal ord eller “kladdanteckningar” för att 
minnas vad de redan räknat. Exempelvis skriver elevpar 6 förkortningar för hur många 
av varje boll de köpt och benämner dem “sat, jup, mars, mars, mars”. Vid vissa tillfällen 
skriver de även ett G som står för gånger efter antalet av varje boll de köper (se figur 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Elevlösning, elevpar 6. 
 
Samtliga elevpar använder siffror och tal för att presentera lösningsförslaget, förutom 
elevpar 2 som kompletterar med skrift, utmärker sig även elevpar 1. Elevpar 1 
presenterar sina lösningsförslag både med en symboluträkning och tillhörande bild som 
representationsform för att konkretisera svaret. Bilden visar hur många bollar de köper 
och vad det sedan blir sammanlagt (se figur 10 nedan). Eleverna poängterade vikten att 
visa lösningen på flera sätt för att det kunde göra det enklare för någon annan att förstå 
vad de gjort.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 10. Elevlösning, elevpar 1. 
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Sammanfattningsvis framkommer det att språkförmågan skriva visas användas i mindre 
utsträckning vid lösningsprocessen än övriga språkförmågor. Av sex elevpar använder 
endast ett elevpar skrivning med hela meningar i presentationen av svaret medan övriga 
använder det som stöd eller inte alls.  
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7 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet som framkommit i studien. Backman (2016) påvisar 
att diskussionen grundas i tolkningar, slutsatser och värderingar. Nedanstående innehåll 
behandlar därför studiens resultat i relation till tidigare forskning och den valda teorin 
samt metoden för genomförandet. Under resultatdiskussionen förs diskussion kring 
varje diskurs som utmärkts. Därefter följer hur diskursanalys möjliggjort genomförandet 
av studien som syftat till att skapa fördjupad förståelse gällande vilka språkförmågor 
eleverna använder vid lösningsförfarandet av matematikuppgiften med text, samt hur 
dessa språkförmågor används.  
 
7.1 Resultatdiskussion 
Resultatet har bekräftat det tidigare forskning visat gällande matematik och 
språkförmågor. Alla språkförmågor, läsa, skriva, tala, lyssna och samtala, har visats 
avgörande vid lösningsförfarandet av matematikuppgifter med text. Däremot har vissa 
språkförmågor visats vara mer betydande än andra, däribland läsa och lyssna. Dessa två 
språkförmågor blir betydande för att förstå uppgiften och dess kontext medan tala och 
samtala framstått mer betydande för processen mot svaret och kontrollräkning. 
Skrivning har visats användbart men inte avgörande huruvida eleverna förmår att lösa 
matematikuppgifter med text. Under nedanstående rubriker diskuteras dessa delar 
utifrån respektive diskurs som framkommit vid analysförfarandet med koppling till 
tidigare forskning.  
 
7.1.1 Kontexten formar elevernas språkbruk 
Hur eleverna använder språket har visats formas beroende av kontexten och situationen. 
Eleverna sätts vid utförandet i en specifik kontext där språket och lösningsförfarandet av 
matematikuppgiften blir centrala. Situationen är styrd till hur genomförandet önskas 
göras och eleverna ombeds arbeta tillsammans. Detta skapar viss struktur som gör att 
kontexten ser likadan ut för samtliga elever och analysen har därför kunnat ge svar på 
vilka språkförmågor eleverna använder vid ett sociokulturellt lärtillfälle med fokus på 
lärandet tillsammans, och lösandet av matematikuppgiften med text som tilldelats.  
 
Eleverna ombeds samarbeta, vilket påverkar deras sätt att använda språket. Utifrån 
resultat och analys synliggörs det genomgripande att turtagning och uppdelning av 
talutrymmet förekommer kontinuerligt. Detta innebär att kontexten gör att eleverna 
använder samma sätt att lägga upp talutrymmet. Vidare har det troligtvis skett eftersom 
samtliga elevpar uppmanats samarbeta utifrån de instruktioner som angetts innan 
påbörjandet av lösningsförfarandet.  
 
Kontexten skapar även interaktion med observanten och flertal elevpar vill få bekräftat 
att de utför uppgiften rätt under tidens gång. Likaså kan ovanstående gällande 
turtagning och fördelning av talutrymmet bero på att observanten närvarar. Hade 
uppgiften genomförts i klassrummet där flera elevpar löst uppgiften samtidigt kan 
språkbruket tänkas ske annorlunda beroende på den kontext eleverna befinner sig i. 
Troligt är att eleverna i de par där en elev styrt samtalet hade tagit över än mer utifall 
observanten inte närvarat. Alternativt hade språkförmågorna tala, lyssna och samtala 
framkommit i mindre utsträckning om eleverna inte observerats och de hade löst 
uppgiften mer på egen hand. Värt att poängtera är därför att, beroende på hur kontexten 
sett ut vid genomförandet av uppgiftsutförandet, kan det ha påverkat hur eleverna valt 
att använda språket, främst förmågorna tala, samtala och lyssna. 
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7.1.2 Lyssna och läsa avgörande för förståelseskapande 
För att förstå en matematikuppgift med text har lyssna och läsa visats ha avgörande 
betydelse. Vid förståelse av ett textinnehåll krävs automatiserad avkodningsförmåga 
(Segerby 2017). Detta tydliggörs i resultatet då de elevpar som har god läsförmåga, det 
vill säga avkodar och läser med flyt, inte behöver fokusera på läsningen utan kan 
koncentrera sig på att förstå det textliga innehållet i uppgiften. Framträdande är att dessa 
elever även hade ett mer logiskt tänk i sina uträkningar och snabbare kunde ta fram tre 
lösningsförslag till uppgiften. Detta beror troligtvis på kopplingen mellan god 
läsförmåga och goda matematiska kunskaper, där elever med framträdande läsförmåga 
oftast innehar starka matematiska kunskaper. Synligt blir även att de elever som har 
bristande läsförmåga behöver anstränga sig mer för att ta sig igenom den textliga 
informationen och skapa förståelse till matematikuppgifter. Problematik uppstår 
framförallt när eleverna måste bokstavera ord och meningar, vilket gör att de har svårt 
att ta sig fram i uppgiften och bilda uppfattning om innehållet. Här framträder 
kopplingen mellan språkförmågor och matematiska kunskaperna där framförallt 
läsförmågan påverkar elevernas matematikprestationer. För att kunna lösa en 
matematikuppgift med text måste eleverna kunna läsa, tolka och förstå det aktuella 
innehållet (Dyrvold, 2016). Detta framkommer i resultatet, då elevparen inte förrän de 
tagit sig an hela uppgiften och skapat förståelse till den, kunnat påbörja 
lösningsprocessen på korrekt sätt.  
 
Uppgiftsutformandet har visats betydande för elevernas lösningsprocess, detta eftersom 
de besitter olika förmåga att läsa och hur uppgiften utformas får därför betydande roll. I 
detta fall klarar samtliga elever det trots olika nivåer inom läsning med motivering att 
alla elever innehar god förmåga att lyssna. En matematikuppgift med text handlar inte 
enbart om att kunna läsa innehållet utan framförallt att förstå det, vad som bör vara i 
fokus kan funderas över beroende på vilka kunskaper som vill synliggöras. Andersson 
och Hermansson (2018) förklarar att förmågan att kunna lyssna möjliggör för eleverna 
att utveckla förståelse för matematikuppgifter med text och dess lösningsprocess. I ett 
sociokulturellt lärande använder eleverna språkförmågorna, däribland förmågan att 
lyssna, för att lära och utvecklas av varandra (Segerby, 2017)  Det kan därför vara 
lättare för elever att förstå uppgiften om de får den uppläst, av pedagog eller annan elev. 
På så vis reduceras läsförmågans problematik och elevers matematiska kunskaper 
hamnar i fokus. Inom vissa elevpar besitter de båda eleverna olika kunskaper, däribland 
gällande förmågan att läsa. Följande innebär att de kan hjälpa, förtydliga och stärka 
varandra genom processen. Detta visas tydligt med elevpar 3, varav eleven med svenska 
som andraspråk troligtvis fick hjälp med förståelsen till uppgiften, eftersom den 
höglästes av den andre eleven. 
 
Språkförmågan lyssna krävs i uppgiften för att eleverna ska veta vad de ska göra och 
hur de ska ta sig an uppgiften och lösningsprocessen, det vill säga skapa förförståelse 
för uppgiften och dess utformande. Alla elever visar tydligt intresse att lyssna och förstå 
instruktionerna som ges, vilket visar på att de är fokuserade i situationen och på 
uppgiften som ska lösas. Genom kommunikation med hjälp av språkförmågorna ökar 
elevernas förståelse för hur de ska gå tillväga när matematikuppgift med text ska lösas. 
Det kan exempelvis handla om instruktioner för att kunna lösa uppgiften, men också 
metoder gällande tankesätt och lösningsprocess elever emellan (Segerby, 2017). De 
flesta elevpar läser matematikuppgiften tillsammans högt för varandra med tydlig 
turtagning. De lyssnar på varandras tankesätt och resonemang för att tillsammans kunna 
bearbeta uppgiften och komma fram till lösningsförslag. Detta kan tydas bero på att de 
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lyssnat på instruktioner de fått där de ombads att göra uppgiften tillsammans. Troligtvis 
underlättades förståelsen för innehållet för de elever med något lägre matematiska 
kunskaper, då de kunde använda förmågan att lyssna för att utveckla 
matematikkunskaper. Studien visar även att när elevparen använder förmågan att lyssna 
på varandra hittas lösningar på problem som de sannolikt inte skulle kommit fram till 
om de inte lyssnat. På detta vis inkluderas fler tankesätt som utvecklar bredare sätt att se 
på uppgiften och lösningsprocessen.  
 
En annan synvinkel utifrån språkförmågan lyssna och dess betydelse är ett exempel från 
studiens elevpar 4. Elevparet har stundtals svårt att lyssna färdigt på varandras 
resonemang, där framförallt elev G har tendens att avbryta elev H. Vid dessa tillfällen 
leder ibland den bristande förmågan att lyssna till att elevparet i lösningsprocessen går 
för fort fram, tar direkta beslut och gör enkla misstag. Detta kan antas bero på att 
eleverna, framförallt elev G, innehar starka matematiska kunskaper som ibland leder till 
enskilt logiskt och matematiskt tänk, istället för att lyssna och ta del av varandras 
tankesätt för utvidgad förståelse. Detta kan kopplas till tidigare studier som visar att 
genom att resonera med och lyssna på varandra i lösningsprocessen av 
matematikuppgifter med text ökar förståelsen till dess sammanhang och kontext, vilket 
gör att eleverna på ett bättre sätt kan förstå uppgiften ur ett helhetsperspektiv (Segerby, 
2017).  
 
7.1.3 Tala och samtala av särskild betydelse vid motgångar 
I tidigare studier har det visats att språkförmågorna tala och samtala har betydande roll 
för utvecklandet av att kunna resonera gällande matematikuppgifter med text 
(Andersson och Hermansson, 2018). Detta har bekräftats i aktuell studie genom att tala 
och samtala haft viktig del i förståelsen av uppgiften samt i lösningsförfarandet av de 
olika förslagen som angetts som lösningar. Eleverna har med hjälp av dessa 
språkförmågor möjliggjorts att diskutera och tillsammans lösa uppgiften de tilldelats. 
Via samtalet har förståelsen fortskridande utvecklats under processens gång, tack vare 
elevernas förmåga att synliggöra eget tänkande med hjälp av talet. Vidare har nästa elev 
möjliggjorts att “bygga på” resonemanget och sedan har de tillsammans kommit fram 
till svaret på den aktuella matematikuppgift som bearbetats. Talet har därför visats 
betydande då eleverna framförallt finner svårigheter i lösningsförfarandet, vilket 
bekräftas av dem själva. 
 
Tidigare forskning påvisar möjligheten att synliggöra elevers kunskaper genom att tala 
och samtala kring matematikuppgifter med text (Andersson & Hermansson, 2018). 
Detta blir tydligt när aktuell studie genomförts, grundat på att när eleverna använder tal 
och samtal möjliggörs de ge uttryck för deras tänkande, vilket gör att i den aktuella 
situationen blir det explicit vilka matematiska kunskaper eleverna besitter. 
Resonemangsförmågan anses viktig för att elever ska kunna ge uttryck för deras 
tänkande och förmedla sina kunskaper (Segerby, 2017). Tack vare språkanvändandet 
och den kontextuella situation som bjuder in till resonemangsförande kan detta 
synliggöras i. Vid enskilt lösningsförfarande hade elevers individudella matematiska 
kunskaper visats tydligare. Gällande vissa elevpar är det möjligt att antyda deras 
förmåga att klara genomförandet på egen hand, utan språkförmågorna tala och samtala. 
Däremot gällande exempelvis elevpar 3 och elevpar 5 är fallet inte uppenbart att dessa 
elever klarat genomförandet själva. Utifrån analysen är det svårt att bedöma ifall de 
besitter den matematiska kunskap som krävs för att lösa uppgiften de tilldelats. Därför 
syns det att språket är avgörande faktor för elevpar 3 och 5. Detta konstaterar att 
språkförmågorna tala och samtala, likväl den sociala interaktion som äger rum, har 
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betydande roll och stöttar utvecklandet och förmågan att bearbeta matematikuppgifter 
med text. Värt att tillägga är att det beror på elevernas matematiska kunskaper. 
Språkförmågor och matematikkunskaper går därför hand i hand. 
 
7.1.4 Uppgiftskontextens betydelse för förståelse 
Tidigare studier visar att matematikuppgifter med text är komplexa och kräver 
förståelse för dess olika delar, utformning och sammanhang. Följande innebär att dessa 
uppgifter ställer högre krav på elevers läsförmåga (Vilenius-Tuhoimaa m.fl, 2008). 
Återigen handlar det inte enbart om hur bra eleverna läser utan hur bra de förstår den 
lästa texten och kan sätta uppgiften i kontext. Vidare innebär detta hur eleverna kan se, 
överblicka och skapa kopplingar i uppgiften som utförs. I studiens resultat framkom 
detta vara problematiskt för vissa elever, framförallt för elevpar 5. När eleverna läste 
uppgiftens olika textinnehåll; löpande text, pratbubbla och prislista, fastnade de på viss 
textlig information. Följande gjorde att de påbörjade lösningsprocessen innan de läst 
uppgiftens alla delar och missade därför viktigt innehåll för att kunna lösa 
matematikuppgiften på ett korrekt sätt. Detta kan tänkas bero på att eleverna visade sig 
ha lägre i sin läsförmåga och vid ett flertal gånger behövde bokstavera vid läsning av 
det textliga innehållet. Eleverna var tvungna att anstränga sig för att kunna läsa texten 
rätt och förstå dess innehåll, vilket troligtvis gjorde att de blev ivriga över att påbörja 
lösningsprocessen och på så vis missade en del av uppgiftens textliga innehåll. Detta 
kan kopplas till att elevparet inte såg textinnehållets alla delar förrän senare, och att 
förståelsen för uppgiftskontextens betydelse i det här fallet brister på grund av sämre 
läsförmåga. Tidigare studier antyder att en matematikuppgift med text som är baserad 
på enbart text kan leda till svårigheter vid förståelse av vad som efterfrågas. Det krävs 
att eleverna kan komponera textinnehållets olika delar för att kunna ta sig an 
lösningsprocessen och besvara uppgiften (Boonen, Reed, Schoonenboom & Jolles, 
2016). Om elevpar 5 varit starkare i sin läsförmåga hade problematiken troligtvis 
undvikits. Eleverna hade inte behövt anstränga sig på samma vis för att läsa och förstå 
textinnehållet och dess olika delar. Med god läsförmåga och flyt i sin läsning hade de 
troligtvis inte fastnat på något textinnehåll. Utifrån denna förutsättning hade elevparet 
kunnat ta sig an hela uppgiftens textinnehåll innan påbörjad lösningsprocess.  
 
Likaså visas förståelsen för uppgiftskontextens betydelse brista även för elevpar 3. 
Elevparet hade, till skillnad från elevpar 5, god läsförmåga och läser textinnehållets alla 
delar innan påbörjad lösningsprocess. Däremot använde de i sin uträkning priser på 
bollar som inte fanns med i prislistan. Österholm (2004) förklarar matematikuppgifter 
med text som komplexa. Följande innebär för att komma fram till korrekt lösning krävs 
förståelse för uppgiften och dess kontext samt förmågan att kunna relatera till 
innehållet, vilket framkommer bristande för elevpar 3. Inte förrän observanten påpekade 
deras val av priser till uträkningen noterade de sitt misstag. Följande kan tolkas att 
elevpar 3 är så fokuserade på att ta fram olika lösningsförslag till summan 24, att de 
glömmer bort uppgiftens kontext de ska förhålla sig till. Noterbart är att elevparet 
troligtvis inte hade upptäckt sitt felaktiga lösningsförslag om inte observanten hade 
ifrågasatt eleverna, och lösningsförslaget som de först tänkt att använda sig av hade inte 
varit ett korrekt svar på uppgiften. 
 
7.1.5 Skriva som ovanligt verktyg 
Resultatet visar att språkförmågan skriva används minst vid bearbetningen av 
matematikuppgifter med text. Trots att flera elevpar ligger på samma matematiska 
kunskapsnivåer, går i samma klass och har precis genomfört nationella proven, väljer de 
att använda deras skrivkunskap i varierad utsträckning. Tidigare forskning talar för att 
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skriva ses användbart när eleverna ska dokumentera sina svar och motivera hur de gjort 
(Fuentes, 1998). Intressant är att detta enbart syns då elevpar 2 väljer att framföra svaret 
utförligt och noggrant med utförligt skrivet svar, medan elevpar 1 och 3, från samma 
skola, väljer att inte bruka skrivkunskaper för att presentera svaret. Detta kan troligtvis 
bero på det som beskrivits ovan, gällande uppgiftskontexten och hur uppgiften har 
utformats. Förståelse för vad de förväntas framföra som svar kan ha uteblivit, alternativt 
handlar det om elevers noggrannhet i hur de väljer att presentera svaret.  
 
Intressant är varför språkförmågan skriva inte får lika stort utrymme i 
lösningsförfarandet som övriga språkförmågor. Detta kan tänkas bero på den 
kontextuella situationen som sker och att eleverna uppmanats lösa uppgiften 
tillsammans. Talet och samtalet får i lösningsprocessen det största utrymmet för 
elevernas tänkande, eftersom de reflekterar och diskuterar fram lösningsförslag. Hade 
uppgiften utförts indivudellt kan skrivandet tänkas vara till större hjälp för eleverna att 
synliggöra deras tänkande, och byta ut talet som hjälp när de stöter på svårigheter. Detta 
med motivation att skrivandet kan möjliggöra stöttning när de behöver komma ihåg sina 
tankar, för att sedan kunna bygga vidare på lösningen mot svaret.  
 
7.2 Diskursteori och diskursanalys som metod 
Aktuell studie grundas på diskursanalys som metod, precis som i tidigare 
litteraturstudie. Detta eftersom uppföljande empiriska studie fortsatt beröra 
matematikuppgifter i relation till språket. Gees (2014a, b) teori och analysmetod berör 
hur språket formas utifrån specifika kontexter och i sociala interaktioner. Den studie 
som gjorts har involverat social interaktion i en specifik kontext där språket som hjälp 
är centralt i lösningsprocessen av en matematikuppgift med text. Med detta i åtanke 
motiveras teorin och diskursanalys som metod relevant i relation till studiens syfte. 
Vidare handlar diskursanalys om att analysera språket och finna diskurser bestående av 
mönster eller avvikande mönster i språket har den varit till god hjälp, vid analysen av 
elevernas språkanvändande. Utifrån teorins tankar kring språket i stora och små 
diskurser kan konstateras att samtliga varianterna av diskurser kunde återfinnas vid 
analysen. 
 
Gee (2014a) påtalar att språket är beroende av kontexten och situationen. Han diskuterar 
likväl hur språket formas efter kontexten och deltagande aktörer i relation till att språket 
format hur den kontextuella situationen tar form. När eleverna genomfört 
matematikuppgiften med text har de blivit placerade i given kontext som gör att språket 
behövt anpassas till situationen, därför handlar det i detta fall om att språket formats 
efter den kontextuella situationen. Övergripande kräver situationen att språket används. 
Valet av genomförandet har därför underlättat till att framträda det studien syftar till att 
studera. Genom att skapa en situation som gör att eleverna använder språket har mönster 
och avvikande mönster kunnat synliggöras, med hjälp av kategoriseringsschemat och 
dess tillhörande frågor till transkriberingarna av elevsituationerna. Vidare kunde 
diskurserna som utgjort resultatet i studien besvara studiens frågeställningar.  
 
7.3 Vidare forskning 
Backman (2016) uppmanar att diskussionen bör innehålla en forskningsöversikt som 
antyder förslag till fortsatt forskning. Han menar att en diskussion kring vidare 
forskning kan hjälpa till att ange eller utesluta viktiga inriktningar som fortsatt studie 
kan beröra gällande området. Med detta i åtanke diskuteras därför fortsatt nedan hur 
forskning rörande matematikuppgifter med text och språkförmågornas betydelse kan 
fortskrida.  
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Vidare forsknings skulle kunna syfta till att undersöka vilket arbetssätt som kan gynna 
elevers språkanvändning i arbetet med matematikuppgifter med text. Språkförmågorna 
tala och samtala har visats kunna gynna elevers utveckling gällande att förstå olika 
resonemang och tillvägagångssätt för att kunna lösa dessa matematikuppgifter. Vidare 
forsknings skulle därför kunna innefatta att skapa lärsituationer där elever uppmanas 
resonera och reflektera i grupp. Detta för att sedan studera hur det gynnar elevers 
individuella matematikkunskaper rörande lösningar av matematikuppgifter med text. 
Aktuell studie innefattar lösningar i par, vilket betyder att tal och samtala fått stort 
utrymme, intressant hade varit att studera vilka språkförmågor som framkommer vid 
individuella lösningar. 
 
Ett annat intresse till fortsatt forskning kan vara att studera matematikuppgifter med text 
utifrån lärandeperspektiv. Detta kan innehålla analys av hur svenskämnet integreras för 
elevers utvecklande av matematiska kunskaper. Exempelvis kan studien syfta till att 
undersöka hur pedagoger arbetar med att använda språkförmågorna vid 
lösningsförfarandet av matematikuppgifter med text. Dessa två alternativ till vidare 
forskning kan bredda pedagogers förståelse till vikten av varierat arbetssätt och 
integration mellan ämnet svenska och matematik, för elevers förmåga att förstå och 
kunna bearbeta matematikuppgifter med text. 
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Sammanfattning 
Inom forskning beskrivs språket ha betydande roll vid elevers arbete med 
matematikuppgifter med text. Språket är av stor vikt vid förarbete och 
förståelseskapande för uppgiften samt vid reflektion för efterarbete och ytterligare 
förståelse. I denna studie är det centrala språkförmågornas användande vid 
matematikuppgifter med text. Tidigare litteraturstudie samt ytterligare definition av 
matematikuppgifter med text har varit grunden för genomförandet. Sex elevpar valdes 
ut för att bearbeta en matematikuppgift med text. Hur språket användes vid 
lösningsförfarandet analyserades med hjälp av diskursanalys som metod. 
Diskursanalysen hjälpte till att finna mönster eller avvikande mönster i elevers 
språkanvändande när de löste uppgiften, vilket sedan besvarade det forskningsprocessen 
ämnats studera.  
 
Den kvalitativa forskningen har visats besvara studiens syfte och frågeställningar 
gällande vilka språkförmågor som används i lösningsprocessen av matematikuppgifter 
med text, samt hur dessa används. Den empiriska studien påvisar i relation till studiens 
första frågeställning att samtliga språkförmågor, läsa, skriva, tala, lyssna och samtala 
används. Med koppling till frågeställning två visades läsa och lyssna ha stor betydelse 
för elevers förståelse av matematikuppgift med text. Detta synliggjordes när det tydligt 
framkom i resultatet att de elevpar som hade svårigheter med läsförmågan hade svårt att 
skapa sig en förståelse till uppgiftens innehåll, eller missade betydande textinnehåll för 
lösningsförfarandet. Tala och samtala har visats viktig för reflektion- och 
resonemangsförande. Detta framkom då dessa två språkförmågor underlättade vid 
elevernas motgångar i lösningsprocessen, samt vid synliggörandet av tankesätt för 
varandra kring lösningsförslagen. Språkförmågan skriva användes inte i samma 
utsträckning som övriga språkförmågor och det var endast ett elevpar som använde 
förmågan på ett mer utförligt sätt, detta i samband med förtydligande av 
lösningsprocessen och presentation av svar.  
 
I diskussionsdelen diskuteras resultatet som framkommit. Poängtervärt är kontextens 
betydelse i relation till lösningsförfarandet. Kontexten och den situation som äger rum 
påverkar möjligen de språkförmågor som synliggörs vid lösningsförfarandet. Den 
empiriska undersökningen och resultatet som framkommit är därför tillförlitligt i 
relation till den kontext studien ägt rum i. Slutligen kan konstateras utifrån den 
genomförda empiriska studien att samtliga språkförmågor har betydelse för elevers 
lösningsförfarande av matematikuppgifter med text. 
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VIII 

Bilaga C Kategoriseringsschema 
 
 
Frågor 
till 
texten 

Vilka 
språkförmågo
r används vid 
lösningsproce
ssen? 

Vilka matematiska 
kunskaper synliggörs vid 
lösningsprocessen och hur 
används dessa kunskaper? 

Vilka språkförmågor 
synliggörs vid 
lösningsprocessen och hur 
används dessa kunskaper?  

Hur ser 
kontexten i 
sammanhanget 
ut?  

Skola 
1, 
elevpa
r 1 

Läsa, 
(skriva), tala, 
lyssna, 
samtala 
 

Addition - Eleverna 
använder sig av addition 
som räknesätt vid två av 
tre förslag. Eleverna 
adderar 12+12 för att nå 
fram till lösningen 24 på 
förslag ett och en längre 
addition för att nå fram 
till svaret på förslag tre. 
De använder även 
addition som metod för att 
“räkna upp” på sista 
förslaget (12+6+3+3=24) 
 
Multiplikation - Eleverna 
använder sig av 
multiplikation som 
räknesätt för lösningen 
vid ett av förslagen. De 
skriver multiplikationen 
6x4=24. Visar förståelse 
för att multiplikation är 
upprepad addition när de 
ritar exemplet. 
 
Symboler och bilder - 
Eleverna visar sin 
förmåga att kunna 
använda flera 
representationsformer, 
både symboler och bilder. 
De skriver först svaret i 
symboler, exempelvis 
6x4=24 och har sedan 
ritat en bild som passar 
till multiplikationen, 
följande sätt återupprepas 
på samtliga tre förslag.  
 
Uppdelning av tal - Vid 
flera tillfällen visar 
eleverna kunskap på att 
kunna dela upp tal, då de 
utgår från deras första 
lösning och sedan 
använder sig av att dela 
talet 12. Först till 6:or, 
sedan delar de även 6:an i 
förslag 3.  
 

Lyssna - Eleverna lyssnar 
genomgripande på 
instruktioner och vägledning 
som ges under 
lösningsprocessen, både från 
mig och varandra. 
 
Läsa - Visar sig genom att 
eleverna avkodar och läser 
uppgiften med flyt utan 
problem. 
 
(Skriva - Eleverna skriver ner 
sina lösningar med symboler, 
inte med text). 
 
Samtala, tala, lyssna - 
Eleverna utbyter diskussioner 
kring lösningsförslagen och 
hur de ska visa dem. Mycket 
diskussion kring hur talen kan 
delas upp samt ifall lösningen 
ska visas enbart med symboler 
eller även med bild. Genom 
diskussionen och uppdelning 
av talen kommer de 
exempelvis på nya lösningar 
och delar talen mer och mer 
till de är överens om förslag 
tre.  
 
De använder även sin förmåga 
att lyssna, tala och samtala när 
jag ställer frågor de sedan 
reflekterar över tillsammans 
och med mig.  
 
Förståelse - Eleverna påbörjar 
snabbt förslag på hur 
uppgiften kan lösas, vilket 
visar att de innehar god 
förståelse för vad de 
efterfrågas i uppgiften. Ett 
korrekt svar med tre olika 
lösningsförslag visar också att 
eleverna förstått 
matematikuppgiften med text. 

Den sociala 
interaktionen och 
samtalet sker på 
ett sätt där båda 
eleverna deltar 
aktivt i 
processen. 
Möjligtvis 
upplevs en elev 
leda samtalet 
något mer än den 
andra.  
 
Språket anpassas 
på ett sätt som 
situationen 
kräver, 
exempelvis sker 
turtagning 
kontinuerligt och 
naturligt och 
båda är delaktiga 
i situationen som 
är.  



  
 

IX 

Positionssystemet - 
Eleverna visar 
medvetenhet och 
förståelse för 
positionssystemet då de 
förklarar att uträkningar 
kan göras genom att ta 
tiotal- och ental för sig.  

Skola 
1, 
elevpa
r 2 

Läsa, skriva, 
tala, lyssna, 
samtala 
 

Addition - Eleverna 
använder addition vid 
samtliga uträkningar. 
(Förslag 1: 12+12=24 
Förslag 2: 6+6+6+6=24 
Förslag 3: 
12+6+2+2+2=24). 
Eleverna visar inte 
förmågan att omvandla 
upprepad addition genom 
att skriva om det till 
multiplikation. 
 
Svar och kontrollräkning - 
Eleverna visar förmåga att 
noggrannt förmedla 
lösningen svar och visar 
det tydligt vid sina 
uträkningar. De är även 
noggranna med att 
kontrollräkna uppgifterna 
innan de skriver ner sina 
förslag och svar på 
lösningarna. 
När eleverna skriver ner 
svaren görs detta med en 
hel mening i skrift där de 
förklarar vilka bollar de 
köper (se mer på 
elevlösningar elevpar 2) 
 
Problemlösningsförmåga 
- Inför förslag tre föreslås 
att samtliga “bollars pris” 
ska slås ihop för att se om 
det är en lösning, detta 
synliggör elevernas 
förmåga att testa sig fram 
till ett svar, vilket visar på 
problemlösningsförmåga 
eftersom eleverna inte har 
ett givet svar. 
 
Subtraktion - När 
eleverna adderat ihop 
samtliga “bollars pris” 
inser de att det endast blir 
23kr, de väljer då att 
subtrahera bort för att 
sedan kunna addera till ett 
annat pris för att nå 24kr. 
Här visar de förmåga att 

Lyssna - Eleverna lyssnar när 
de tar emot instruktioner om 
vad de ska göra. 
 
De lyssnar även på varandra 
vid olika lösningsförslag. 
 
Läsa - Eleverna läser 
uppgiftsinstruktionerna samt 
det som de själva skrivit som 
svar. 
 
Skriva - Eleverna använder sig 
tydligt av förmågan att skriva 
då de utvecklar sina förslag 
och visar hur de räknat genom 
att skriva svaret med hela 
meningar i text. 
Texten tillämpas till deras 
skriftliga uträkningar som 
visar hur de tänkt.  
  
Tala, samtala - Eleverna visar 
tidigt i lösningsprocessen att 
de har förmåga att reflektera 
och förklara vad de gör då jag 
ställer frågan “varför två 
saturnus?” som följer med att 
de motiverar deras val.  
 
De diskuterar och reflekterar 
vid flera tillfällen kring deras 
lösningsförslag, främst när de 
försöker finna en lösning 
genom att räkna ihop priset på 
samtliga bollar, för att se om 
de kan köpa en av varje. 
Vidare diskuterar och 
reflekterar de över hur de ska 
korrigera lösningen när alla 
bollar tillsammans endast blev 
23kr.  
 
Efter att uppgiften är löst 
reflekterar vi kring svåra 
matematikuppgifter och 
eleverna visar god förståelse 
för vikten av att kunna prata 
med varandra för att lösa 
uppgifter. De nämner bland 
annat att de aldrig får fram ett 
svar utan att prata.  

Eleverna deltar 
båda lika mycket 
i samtalet och 
ingen upplevs ha 
en ledande roll.  
 
Deras förmåga 
att turas om med 
förklaring av 
förslag och hur 
de tänker faller 
sig naturligt och 
de anpassar 
språket till 
situationen. 
 
De är måna om 
att använda 
språket för att 
förklara, både i 
tal och skrift. De 
pratar om att 
uppgiften ska 
presenteras så att 
den förstås.   



  
 

X 

kunna använda tidigare 
lösning för att ta sig fram 
till svaret.  
 
Representationsformer - 
Vid samtal mellan mig 
och eleverna visar de 
medvetenhet om olika 
representationsformer. De 
beskriver att 
matematikuppgifter och 
svar kan presenteras i 
exempelvis bild och text.  
 
Räknesätt - Även om 
eleverna enbart använder 
sig av ett räknesätt 
(addition), visar de genom 
samtal att de är medvetna 
om att flera räknesätt kan 
användas för att nå en 
lösning på 
matematikuppgifter.  

 
Förståelse - Eleverna påbörjar 
snabbt förslag på hur 
uppgiften kan lösas, vilket 
visar att de innehar god 
förståelse för vad de 
efterfrågas i uppgiften. Ett 
korrekt svar med tre olika 
lösningsförslag visar också att 
eleverna förstått 
matematikuppgiften med text. 

Skola 
1, 
elevpa
r 3 

Läsa, skriva, 
tala, lyssna, 
samtala 
 

Addition - Eleverna 
använder sig själva enbart 
av lösningar som är 
beräknade med addition.  
 
Uppdelning av tal - På 
förslag 2 visar eleverna 
förmåga att dela upp tal 
då de delar 12 i två och 
använder 6 som start att 
addera ifrån istället för 
12. Sker endast i förslag 
2, i förslag 3 går de 
tillbaka till att utgå från 
12.  
 
Uppställning som metod - 
För att beräkna tal inom 
talområdet 10-20 
använder eleverna sig av 
uppställning som metod: 
Förslag 1 
 
            12 

• 12 
___ 

          =24 
 
Fingerräkning - Vid varje 
tillfälle då eleverna ska 
addera tal automatiseras 
detta inte och de använder 
fingerräkning som metod 
för att “räkna upp” allt 
över 10, dvs att 
automatiserad kunskap 

Läsa - Kunskap och förmåga 
att läsa visas då eleverna läser 
uppgiftsbeskrivningen. Vid 
något tillfälle läses texten 
felaktigt. 
 
Lyssna - Eleverna har god 
förmåga att lyssna på 
instruktioner från mig och på 
varandra när den ena förstår 
men inte den andre. Sämre 
förmåga att lyssna när de 
körde fast och inte fann en 
lösning. 
 
Skriva - Eleverna skriver 
“kladdanteckningar” men 
nyttjar inte dessa i svaret. För 
övrigt skrivs bara uträkningar 
och svar i symboler, siffror 
och tal eller bild som 
representationsform. 
 
Tala, samtala - De samtalar 
inte mycket med varandra 
under processen utan fokus 
läggs på att tala och berätta för 
den andre vad som är rätt. Här 
råder även vid något tillfälle 
bristande förmåga att förklara 
hur de tänker och det krävs att 
förslag 3 kompletteras med en 
illustration i form av bild för 
att konkretisera förklaringen. 
 
Vid något tillfälle visas 
förmåga att reflektera och 

Kommunikation
och den sociala 
interaktionen är 
något krystat i 
början. 
Kommunikation
en flyter inte på 
och endast en 
elev tar initiativ 
till lösningarna i 
början. Likväl 
upplevs språket 
vid fåtal tillfällen 
inte hjälpa dem, 
då båda gärna 
vill räkna på 
egen hand. Detta 
motbevisas 
genom att 
eleverna nyttjar 
språket i 
situationen för 
att lösa och 
förklara sista 
förslaget. 
 
Eleverna 
anpassar språket 
till deras nivå 
och situationen 
med hjälp av 
bilder för att 
kunna förklara 
och göra sig 
förstådda. 
Överlag upplevs 
en elev föra 



  
 

XI 

inom addition i 
talområdet 10-20 inte har 
befästs. När eleverna 
räknar på fingrarna säger 
de talen högt och räknar 
ofta tillsammans.  
 
Kontextförståelse - 
Eleverna ger förslag att 
använda talet 12+8=24, 
men upptäcker inte förrän 
senare att det inte går, 
eftersom de skulle 
använda de givna priserna 
på bollarna och ingen boll 
kostar 8kr, därför kan de 
inte använda 8 direkt. 
Tänker inte vidare på 
vilka bollar de kan 
använda som kostar 8kr 
tillsammans. 
 
Multiplikation - Eleverna 
påvisar vissa kunskaper 
inom multiplikation då 
förslaget ges att ta “tre 
gånger något”. Detta 
fullföljs dock inte förrän 
vid senare tillfälle då de 
upptäcker att 3x4=12. I 
slutändan skriver de ändå 
multiplikationen som en 
upprepad addition. 
 
Vid senare tillfälle ritas 
även en bild som speglar 
en multiplikation, med 
vägledning ser eleverna 
multiplikationen och kan 
räkna ut den. Bilden 
speglar multiplikationen 
6x4. 
 
Korttidsminne/arbetsminn
e/kognitiv förmåga - 
Eleverna behöver skriva 
stödanteckningar vid 
enkla uträkningar när det 
blir flera led i en 
additionsuträkning. Detta 
innebär att de inte kan 
“hålla” informationen i 
huvudet och skriver 
därför ner för att minnas.  
 
Kontrollräkning - 
Eleverna kontrollräknar 
alltid högt tillsammans för 
att vara säkra på deras 
svar. Vid något tillfälle 

diskutera då frågor som “Hur 
tänker du?” ställs mellan paret.  
 
Vid efterföjande reflektioner 
utifrån frågor ställda av mig 
framkommer att eleverna 
föredrar att prata när de löser 
svåra matematikuppgifter.  
 
Förståelse - Eleverna har 
förståelse för vad de ska göra. 
Eventuellt något bristande 
förståelse för kravet att 
använda priset för de givna 
bollarna.  

samtalet 
genomgripande 
medan den andra 
fyller i och 
“hänger på”.  



  
 

XII 

ombeds de kontrollräkna 
för att titta ifall det är rätt, 
upptäckten görs då att de 
räknat fel, tillsammans 
räknar de om så det blir 
rätt.  
 
Representationsformer -
  Eleverna visar kunskap 
om olika 
representationsformer då 
de använder både 
symboler och bilder för 
att visa hur de tänker. 
Dock har de inte full 
förståelse för hur bild kan 
användas för att 
komplettera en uträkning 
(exemplet  med 
multiplikationen som de 
skriver som en addition) 

Skola 
2, 
elevpa
r 4 

Läsa, skriva 
tala, lyssna, 
samtala 
 

Addition- Eleverna 
använder sig av addition i 
alla de tre förslagen. 
Förlsag ett: 12+12 
Förslag två: 6+6+6+6 
Förslag tre: 
12+6+3+3 
 
Andra räknesätt- 
Eleverna använder sig 
endast av addition i sina 
uträkningar på alla tre 
förslag, men har 
kunskaper till fler 
räknesätt. De visar ändå 
på i sitt resonemang att 
det skulle kunna gå att 
använda multiplikation, 
det vill säga de benämner 
det i resonemanget och 
tankesättet som gånger. 
Däremot avböjer de från 
det räknesättet och ser 
istället en uträkning som 
berör addition. 
 
Matematiska begrepp- 
Elevparet visar på 
förståelse för det 
matematiska begreppet 
addition då de vid ett 
flertal gånger benämner 
att de använder sig av 
addition i koppling till de 
uträkningarna. Vid ett 
tillfälle “översätter” de 
plussa till addera i sin 
förklaring. 
 

Läsa/förståelse- Eleverna 
läser och avkodar mycket bra 
och kan skumma/ögna igenom 
texten till uppgiften för att 
förstå dess innehåll. De 
behöver inte bokstavera och 
läsa högt för varandra för 
kunna ta sig an och förstå 
innehållet. Eleverna är 
däremot lite för ivriga i sin 
läsning då de till en början går 
direkt på vad de ska göra i 
lösningen och försöker påbörja 
lösningsprocessen. För att 
förstå uppgiften i sin helhet 
måste de därför ta ett steg 
“tillbaka” och läsa igenom 
hela uppgiften noggrannare, 
för att sedan kunna fortsätta 
sin lösningsprocess. 
 
Skriva- Båda eleverna 
använder sig av symboler när 
de skriver. De skriver inte mer 
än vad de “behöver”. De 
skriver inte ut svar till de tre 
förslagen, endast uträkningen. 
Endast när frågan om vad de 
använt för metod och räknesätt 
ställs skrivs svar ut i koppling 
till uppställning av 
uträkningen i förslag tre. 
(Dock är det elev G som 
“styr” skrivandet och det är 
när elev G överlåter och 
hänvisar till elev H som elev 
H skriver på uppgiften).  
 
Tala- Elevparet har kunskaper 

Eleverna går i 
slutet av årskurs 
tre och är där 
bekanta med 
denna typ av 
uppgift. De har 
nyligen gjort de 
nationella proven 
där de har stött 
på liknande 
uppgifter och 
utformanden 
med en lärare 
som observerar. 
Däremot hör 
observation med 
och utan 
videokamera inte 
till vanligheten.  
 
Den sociala 
interaktionen 
mellan eleverna 
ser ut enligt 
följande att elev 
G är mer driven i 
samtalet och för 
oftast samtalet. 
Elev H får vid ett 
par tillfällen ge 
med sig av sina 
åsikter för tankar 
och resonemang 
som elev G har. 
Däremot bör 
tilläggas att elev 
H många gånger 
låter elev G föra 
samtalet.  
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Representationsformer- 
Eleverna använder och 
förstår innebörden av 
olika 
representationsformer till 
en och samma uträkning. 
Exempelvis att två 
Saturnus är detsamma 
som 12+12 eller att fyra 
Jupiter är detsamma som 
6+6+6+6. 
 
Förmåga att upptäcka 
fel- Elevparet gör till en 
början uträkningen 
12+6+3+2 i förslag tre, då 
de poängterar att de kan ta 
en av varje. När de sedan 
sammanfattar och 
förklarar hur de gått 
tillväga i de tre olika 
förslagen upptäcker de att 
förslag tre inte är korrekt. 
De ser att 12+6+3+2 inte 
är 24 utan 23. De ser även 
snabbt att tvåan istället 
måste bytas ut till en trea 
för att svaret ska bli 24. 
 
Uppställning- Eleverna 
visar på kunskaper kring 
metoden uppställning, då 
de i förslag tre visar på 
ytterligare ett sätt att 
räkna ut svaret på. 
 12 
   6 
   3 
+ 3 
 24 
 
 

till tal. Detta visar eleverna 
genom att “tänka högt” hur de 
går tillväga i 
lösningsprocessen. (Däremot 
“styr” elev G många gånger 
talet och H är mer tystlåten).  
 
Lyssnar- Elevparet är goda 
lyssnare och visar detta genom 
att följa med i varandras 
resonemang och bekräfta 
resonemanget, både muntligt 
och skriftligt. De utvecklar 
och replikerar även på 
varandras muntliga 
resonemang. De fortsätter och 
utveckla tankesätt/resonemang 
om de tänker lika och anser 
resonemanget rätt, men de 
replikerar och poängterar om 
något inte känns rätt och 
rimligt. (Elev H lyssnar mer 
på elev G än vad elev G 
lyssnar på elev H) 
 
Samtala- Ett fungerande 
samtal. Delaktighet i 
resonemang. De samtalar om 
de tre förslagen där elevparet 
leder varandra vidare i 
tankeprocessen och 
lösningsprocessen. Elev G 
leder samtalet. 

 
  

Skola 
2, 
elevpa
r 5 

Läsa, skriva, 
tala, lyssna, 
samtala 
 

Addition-Eleverna löser 
uppgiften och alla tre 
förslag med addition. 
Förslag ett: 
12+12=24 
Förslag två: 
3+3+3+3+ 
3+3+3+3=  
24 
Förslag tre: 
6+6=12 
12+12=24 
 
Subtraktion- Trots att 
elevparet i sin lösning 
enbart använt sig av 

Läsa/förståelse- Eleverna 
avkodar texten genom att 
bokstavera. De delar upp 
läsningen och läser högt för 
varandra. Följer med i 
läsningen av texten med 
pennan. Saknas flyt i 
läsningen. Vid ett par tillfällen 
läses fel ord från texten, 
exempelvis läses “kakor” 
istället för “kronor” som det 
står i texten. Vissa förståelse 
till textens innehåll saknades. 
När de skrivit på förslag ett 
upptäcker de att de missat att 
läsa texten längst ned där det 

Eleverna går i 
slutet av årskurs 
tre och är där 
bekanta med 
denna typ av 
uppgift. De har 
nyligen gjort de 
nationella proven 
där de har stött 
på liknande 
uppgifter och 
utformanden 
med en lärare 
som observerar. 
Däremot hör 
observation med 
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addition, visar de i 
processens gång även 
kunskaper till subtraktion. 
Vid ett tillfälle adderar de 
två plus två och får då 
svaret fyra. Sedan 
subtraherar de fyra från 
24 och vet på så vis att de 
har 20 kronor kvar att 
köpa för. 
 
Multiplikation- I 
resonemanget kring 
lösningsprocessen berör 
även eleverna tänket för 
multiplikation. Detta 
framkommer när eleverna 
tänker högt enligt följande 
“Jorden, och så dubblar 
man det, åtta treor”. 
(Sannolikt används inte 
ordet “dubblar” här 
korrekt utan syftar 
troligtvis på “gångar”). 
 
Matematiska begrepp- 
Eleverna benämner 
addition som plus genom 
hela lösningsprocessen. 
Vid frågan om plus kan 
kallas för något annat 
nämner de addition.  
Eleverna är duktiga på att 
i talet och samtalet 
använda sig av begreppet 
lika med på ett korrekt 
sätt. 
 
Uppräkning av siffror-
När elevparet ska räkna 
upp antalet siffror som de 
skrivit, exempelvis 
3+3+3+3+ 
3+3+3+3   
räknar de varje symbol för 
sig (ett-hopp), det vill 
säga en, två, tre, fyra, 
fem, sex, sju, åtta- treor. 
Detta istället för att räkna 
exempelvis tvåhopp, det 
vill säga två, fyra, sex, 
åtta- treor. 
 
Representationsformer- 
Eleverna använder och 
förstår innebörden av 
olika 
representationsformer till 
en och samma uträkning. 
Exempelvis att två 

står att de ska ge tre andra 
förslag. Eleverna har gjort en 
uträkning på förslaget som står 
i uppgiftsbeskrivningen och 
får därför sudda och börja om. 
När eleverna sedan 
återberättar hur de gått tillväga 
genom uppgiften är de 
medvetna om och förtydligar 
att de missade att läsa viktig 
text som de upptäckte senare.  
 
Skriva- Eleverna använder sig 
av symboler när de skriver. De 
skriver uträkning och svar. De 
förtydligar vilka studsbollar de 
använt till varje förslag genom 
att skriva namnen på dessa 
(Saturnus, Jorden och Jupiter). 
Samtidigt som de skriver 
namnen bokstaverar de högt 
en bokstav i taget. På förslag 
två skriver de “Joden” istället 
för “Jorden”. 
 
Tala- Eleverna använder talet 
mycket och kontinuerligt 
genom hela uppgiften. De 
tänker högt och förklarar med 
ord hur de tänker. 
 
Lyssna- Elevparet visar 
mycket god förmåga i att 
lyssna. De låter varandra tala 
och den som lyssnar visar att 
den i nästa skede kan replikera 
genom att påpeka, utveckla 
eller ställa frågor till 
resonemanget. 
 
Samtala- Samtalsförmågan är 
mycket god då de 
kontinuerligt har en 
konversation mellan varandra. 
De är delaktiga i varandras 
resonemang och samtalar sig 
tillsammans fram i 
lösningsprocessen. 

och utan 
videokamera inte 
till vanligheten.  
 
Social 
interaktion sker 
genom att båda 
eleverna för 
samtalet framåt. 
De är noga med 
att få prata lika 
mycket och delar 
även upp 
uppgifterna 
mellan dem så 
att elev I lyfta ett 
förslag, elev J får 
lyfta ett annat, 
och att båda 
tillsammans 
kommer fram till 
ett tredje förslag. 
De stöttar och 
hjälper varandra 
framåt i 
lösningsprocesse
n.  
 
Det är 
situationen som 
styr språket med 
en paruppgift där 
eleverna 
uppmanas att 
samtala med 
varandra och 
förklara sitt 
tankesätt. 
Eleverna fördelar 
därmed 
användandet av 
språket mellan 
varandra på ett 
jämt fördelat sätt 
där båda är 
delaktiga i 
uppgiften och 
samtalet. 
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Saturnus är lika med 
12+12. 
 
Mönster- Eleverna visar 
kunskaper till att se 
mönster i en uträkning. I 
förslag två gör de 
uträkningen enligt 
följande: 
3+3+3+3+ 
3+3+3+3= 
24 
När eleverna ska 
kontrollera denna 
uträkning ser de att den 
översta raden med fyra 
treor är tolv, och att den 
understa raden med fyra 
treor också är tolv. De vet 
även att tolv plus tolv är 
24 och kan på så vis 
säkerställa sin uträkning. 

Skola 
2, 
elevpa
r 6 

Läsa, skriva, 
tala, lyssna, 
samtala 
 

Addition- I förslag ett 
och två använder sig 
eleverna av addition i sin 
lösning.  
Förslag ett: 
 12 
+ 6 
 18 
 
 18 
+ 2 
 20 
 
 20 
   2 
+ 2 
24 
 
Förslag två: 
12+12=24 
 
Multiplikation- I förslag 
tre använder sig eleverna 
av multiplikation i sin 
lösning.  
Förslag tre: 
6x4 
Även i förslag två pratar 
de om att det går att 
använda sig av 
multiplikation, dvs. 12x2. 
Däremot skriver de enbart 
denna lösning i addition. 
De skriver förkortningar i 
svaret exempelvis Sat. 
2G. Där påpekar eleverna 
att G:et står för gånger, 
dvs. Saturnus två gånger 

Läsa/förståelse- Eleverna 
läser inledningsvis hela texten 
till uppgiften högt för 
varandra. Elevparet har en 
fungerande läsning där 
bokstavering behövs vid vissa 
tillfällen. Elevparet betonar 
viktiga ord i texten så som 
“exakt”. (Elev K har flyt i sin 
läsning. Elev L avkodar längre 
och svårare ord med hjälp av 
bokstavering, samt följer med 
i läsningen med pennan). 
Eleverna visar på en förståelse 
för textens innehåll, då de 
efter att ha läst texten kan ta 
sig an uppgiften direkt. 
 
Skriva- Eleverna använder sig 
av symboler när de skriver. De 
skriver ut svaret på förslag ett 
och två men inte på förslag tre. 
Till alla tre förslag skriver de 
även förkortning av namnet på 
de bollar de använt sig utav.  
 
Tala- Eleverna förklarar högt 
hur de tänker, och båda är 
aktiva och visar att de har 
kunskaper till tal. 
 
Lyssna- Kunskapen framhävs 
när en elev pratar och den 
andra eleven lyssnar för att 
sedan replikera genom att 
kommentera, utveckla, 
ifrågasätta eller hålla med den 
som talat. De poängterar även, 

Eleverna går i 
slutet av årskurs 
tre och är där 
bekanta med 
denna typ av 
uppgift. De har 
nyligen gjort de 
nationella proven 
där de har stött 
på liknande 
uppgifter och 
utformanden 
med en lärare 
som observerar. 
Däremot hör 
observation med 
och utan 
videokamera inte 
till vanligheten.  
 
Elevernas 
kunskaper skiljer 
sig något åt där 
elev K är 
starkare i 
läsningen än vad 
elev L är. 
Däremot tyder 
det på att elev L 
har något 
starkare 
matematiska 
kunskaper än 
vad elev K har. 
Den sociala 
interaktionen 
som sker är att 
elev L är något 
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(12x2). 
 
Matematiska begrepp- 
Använder orden “plus” 
och “gånger” i 
resonemang och 
förklaringar, istället för 
begreppen addition och 
multiplikation. Eleverna 
är duktiga på att i talet 
och samtalet använda sig 
av begreppet lika med på 
ett korrekt sätt. 
 
Uppställning- Eleverna 
visar på kunskaper till 
uppställning i förslag ett. 
12 
+ 6 
 18 
 
 18 
+ 2 
 20 
 
 20 
   2 
+ 2 
24 
 
Representationsformer- 
Eleverna använder och 
förstår innebörden av 
olika 
representationsformer till 
en och samma uträkning. 
Exempelvis att två 
Saturnus, Jupiter, Mars, 
Mars och Mars är lika 
med 12+6+2+2+2. 
 
Närmaste tiotal- 
Eleverna använder sig av 
metoden att räkna till 
närmaste tiotal för att 
lättare kunna se vad de 
kan köpa. Exempelvis 
12+6= 18, därefter tittar 
de efter närmaste tiotal, 
dvs. 20, och ser att de kan 
köpa en Mars för två 
kronor. Sedan ser de 
lättare att de har fyra 
kronor kvar att köpa 
bollar för.  
 

när de sammanfattar hur de 
gått tillväga, att de lyssnat på 
instruktionerna från JAG. 
 
Samtala- Det finns ett 
fungerande samtal där båda 
ges möjlighet att tala. Det sker 
en kontinuerlig konversation 
som för eleverna vidare i 
lösningsprocessen, vilket gör 
att de hjälper varandra till 
förståelse och lösningar.  

mer förande i 
samtalet kring de 
matematiska 
uträkningarna än 
vad elev K är. 
De fördelar 
läsningen av 
texten mellan 
varandra men det 
är elev K som är 
starkare i denna 
process och 
för/hjälper till att 
få läsningen att 
gå framåt. De 
båda är delaktiga 
i att ta fram och 
skriva de tre 
förslagen.  
 
Situationen styr 
språket och de 
tar sig an 
uppgiften med 
syfte att göra det 
tillsammans.  
 

Result
at och 

  
 

• Lyssna och läsa 
avgörande för 

• Kontext
en 
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diskur
ser, 
skola 
1 och 
2. 

förståelseskapande 
• Tala och samtala av 

särskild betydelse vid 
mortgångar 

• Uppgiftskontextensbe
tydelse för förstålese 

• Skriva som ovanligt 
verktyg 

formar 
elevern
as 
språkbr
uk 
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Bilaga D Mall till missivbrev – pedagoger 

Missivbrev till pedagogerna 

Hej! 

Jag heter X och läser på lärarprogrammet med inriktning förskoleklass upp till årskurs 3 
vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag är nu inne på min åttonde och sista termin i 
utbildningen vilket innebär att jag skriver mitt andra och avslutande examensarbete på 
15 högskolepoäng. Jag vill därför informera er lite mer om arbetet och vad som krävs av 
mig för att möjliggöra detta tillsammans med er. 

Jag skriver examensarbetet tillsammans med X. Under höstterminen 2017 skrev vi 
tillsammans vårt första examensarbete på 15 högskolepoäng, vilket innefattade en 
litteraturstudie som berörde språkförmågors betydelse i arbetet med matematikuppgifter 
med text.  
 
Vi kommer under den aktuella studien under vårterminen 2018 att fördjupa vårt arbete. 
Syftet med studien är att fördjupa förståelsen av hur elever med hjälp av deras språkliga 
förmågor tar sig an/bearbetar matematikuppgifter med text. Jag och X kommer att samla 
underlag till studien genom att besöka en skola och årskurs 3 var, där X skolan är en av 
två utvalda skolor. Jag och X har förberett det matematikunderlag som eleverna ska 
genomföra och bearbeta i par genom att exempelvis samtala, resonera och diskutera 
fram lösning av uppgift. Momentet kommer jag att observera och spela in för ytterligare 
observation med fokus på elevernas förmåga att förstå uppgifterna. Tanken är att jag 
kommer observera/filma elevpar på er skola i årskurs 3, och X kommer att 
observera/filma elevpar i årskurs 3 på en annan skola. Totalt kommer vi tillsammans att 
välja ut sex elevpar för studiens underlag.  
 
Studien kommer att grunda sig utifrån Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer  
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, och dess fyra huvudkrav: 
informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(www.vr.se). För att förtydliga kommer uppgifter att ändras till studien vilket gör att 
läsaren inte kommer att kunna identifiera ort, skola, pedagoger eller elever. Efter 
avslutat arbete förstörs samtligt material som gett underlag för studien. För att vi ska 
kunna utföra dessa observationer måste vi få tillåtelse från elevernas vårdnadshavare. 
De berörda vårdnadshavarna kommer därför även att få ett informationsblad där de 
måste ge ett godkännande för att deras barn ska få medverka till studiens underlag. 
Eleven/barnet har rätt att när som helst under momentet avbryta sitt deltagande.  
 
Jag och X hoppas att ni med ert deltagande vill vara en del av denna empiriska studie 
och vi ser fram emot ett roligt samarbete tillsammans med er.  
Vid frågor eller funderingar, kontakta gärna oss på nedanstående mailadresser: 
 
X:    X: 
Mail:    Mail:  
Telefon:     Telefon:  
 
Med vänliga hälsningar 
X 
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Bilaga E Mall till missivbrev – vårdnadshavare 
Missivbrev till vårdnadshavarna 

 
Hej! 
 
Mitt namn är X och jag kommer från X. Jag läser till lärare för förskoleklass upp till 
årskurs 3 på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag läser nu min åttonde och sista termin på 
utbildningen och då ingår det på våren att skriva ett examensarbete.  
 
Under hösten 2017 skrev jag tillsammans med X vårt första examensarbete, som 
berörde språkförmågors betydelse i arbetet med matematikuppgifter med text. Vi 
kommer under våren 2018 fördjupa oss kring detta område genom att göra en studie 
som innefattar observationer av hur elever i par tar sig an och löser matematikuppgifter 
med text.  
 
Tanken är att jag ska observera ditt barn med syfte att fördjupa förståelsen av hur elever 
med hjälp av deras språkliga förmågor tar sig an/bearbetar matematikuppgifter med text. 
För att jag/vi ska kunna analysera och använda observationen efteråt i vår studie 
kommer jag att behöva filma momentet som ditt barn medverkar i.  
 
Studien kommer att grunda sig utifrån Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer  
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, och dess fyra huvudkrav: 
informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(www.vr.se).  
 
För att förtydliga kommer uppgifter att ändras till studien vilket gör att läsaren inte 
kommer att kunna identifiera ort, skola, pedagoger eller elever. 
 
För att vi ska kunna genomföra observationen behöver vi ditt/ert, vårdnadshavares, 
medgivande. En blankett där du/ni får ta ställning till ert barns medverkande i vår studie 
medföljer informationen. Oavsett om du tillåter ditt barn att medverka i studien eller ej 
är det viktigt att du/ni fyller i blanketten och lämnar den till ansvarig lärare/klasslärare. 
Blanketten med ert ställningstagande och underskrift lämnas in till ditt barns lärare. 
 
Jag och X vill på förhand tacka för ert samarbete och er hjälp till vårt avslutande 
examensarbete under våren 2018.  
 
Vid frågor eller funderingar, kontakta gärna oss på nedanstående mailadresser: 
 
 
 
X:    X: 
Mail:    Mail:  
Telefon:    Telefon: 
 
 
Med vänliga hälsningar 
X 
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Bilaga F Samtyckesformulär – vårdnadshavare och elever 

Namn:……………  Lämnas senast:…… 
 

Samtyckesformulär 
 
 
 
  

Ja, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien. 
 
 
 
 
  

Nej, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn deltar i studien.  
 
 
 
 
 
……………………………………………………………..�
Vårdnadshavarens underskrift. 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Barnets underskrift. 
 
 
 
 
Tack på förhand för visat engagemang!�
Hälsningar,�
X och X 
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