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Engelsk titel 
"The impact of language on good communication skills" 

An observation study in Primary school year 1 - focusing on mathematical 

communication skills 

 

Abstrakt 
Utifrån vår erfarenhet av den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen har elever 

haft svårt att kommunicera om matematik. Därför har vi i den här studien valt att 

undersöka vilka kritiska aspekter som synliggjorts när elever löste uppgifter som syftade 

till kommunikation. De kritiska aspekterna var argumentera för lösning, diskutera samt 

föra dialog, utforskande uppgifter, växla mellan representationsformer, interaktion med 

andra samt uppgifter i relation med omvärlden. Vi ville även titta på i vilken omfattning 

de kritiska aspekterna främjar elevers möjlighet att kommunicera i, om och med 

matematik. Den metodologiska ansatsen var att genomföra en observationsstudie med 

tillhörande samtal med sju elevgrupper i årskurs 1. Grupperna genomförde uppgifter 

som i Svensson & Zakrissons (2018) innehållsanalys antogs innehålla kritiska aspekter 

som kan utveckla elevers kommunikationsförmåga. Resultatet visade att eleverna valde 

att använda sig av fler än en kritisk aspekt när de löste uppgifterna. Slutligen måste 

lärare vara medveten om läromedlets potential att med stöd av de kritiska aspekterna 

utveckla elevers kommunikationsförmåga. 
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1 Inledning 

Under den verksamhetsförlagda delen av vår lärarutbildning har vi uppmärksammat att 

elever i de lägre årskurserna ofta har svårt för att sätta ord på sina matematiska 

lösningar. De har kunnat förklara hur de gått tillväga för att lösa en uppgift men inte 

varför de valt detta tillvägagångssätt. Med andra ord har elever haft lättare att 

kommunicera skriftligt och muntligt med matematik, det vill säga att visa sina lösningar 

med hjälp av olika representationsformer, än att kommunicera om matematik. 

 

I vårt föregående självständiga arbete (Svensson & Zakrisson, 2018) genomförde vi en 

innehållsanalys av två läromedel i matematik: Mitt i Prick Matematik (Majemaförlaget 

AB, 2012) och Favorit matematik (Studentlitteratur AB, 2012). Syftet var att undersöka 

i vilken utsträckning kommunikationsförmågan presenterades i de båda läromedlen och 

i vilken omfattning elever gavs möjlighet att kommunicera om, med och i matematik 

utifrån de båda läromedlen. I innehållsanalysens litteraturbakgrund identifierades sex 

kritiska aspekter som vi ansåg var kommunikationsförmågans byggstenar. Dessa 

aspekter var argumentera för lösning, diskutera samt föra dialog, utforskande uppgifter, 

växla mellan representationsformer, interaktion med andra samt uppgifter i relation 

med omvärlden. 

 

Utifrån vår erfarenhet att elever har svårt att kommunicera om matematik har vi i den 

här studien valt uppgifter ur de analyserade läromedlen som har potential att främja 

kommunikationsförmågans kritiska aspekter. Säljö (2014) skriver att människan kan 

förstå och analysera världen med hjälp av språk och kommunikation, begrepp som 

bygger på att ställa frågor, läsa, diskutera, argumentera och analysera. Eftersom språket 

har en betydande roll för inlärning, utveckling och för att lära i samspel med andra vill 

vi få syn på språkets inverkan på möjligheten till att besitta en god 

kommunikationsförmåga i matematik. Genom att låta elever i årskurs 1 genomföra 

uppgifter och samtala om kommunikationen inom matematiken kan vi få syn på i vilken 

omfattning och utsträckning de hanterar de kritiska aspekterna. Därmed anser vi att det 

är intressant att undersöka elevers förmåga att i små grupper lösa matematikuppgifter 

där fokus ligger på muntlig kommunikation och redogörelser. Wistedt (1993) beskriver 

i sin artikel lärares roll när elever kommunicerar med och om matematik. Genom att se 

elevers utsagor som tankar i utveckling kan lärare hjälpa elever att tydliggöra sina 

tankar. Elevers svar på frågan “Hur tänkte du?” bör ses ur ett kommunikativt perspektiv 

där eleven försöker sätta ord på svårformulerade tankegångar, istället för att läraren 

förväntar sig en redovisning.  
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2 Syfte 

Syftet är att genomföra en observationsstudie för att undersöka vilka delar av 

kommunikationsförmågan som elever väljer att använda sig av i 

matematikundervisningen. De delar som syftas på är de kritiska aspekterna som vi 

kunde identifiera i läromedelsanalysen  är argumentera för lösning, diskutera samt föra 

dialog, utforskande uppgifter, växla mellan representationsformer, interaktion med 

andra samt uppgifter i relation med omvärlden. Vi vill också undersöka i vilken 

omfattning de kritiska aspekterna främjar elevers möjlighet att kommunicera i, om och 

med matematik.  

 

2.1 Frågeställningar 

 Hur går elever till väga när de löser matematikuppgifter som enligt 

innehållsanalysen möjliggör utveckling av kommunikationsförmågan? 

 Hur kommunicerar elever i, om och med matematik när de arbetar med uppgifter 

som utifrån innehållsanalysen bör främja kommunikationsförmågan? 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 

Studien har utgångspunkt i arbetet Kommunikation - ett redskap för lärande (Svensson 

& Zakrisson, 2018). Kapitlet kommer att presentera kommunikationens roll i 

matematikklassrummet, kommunikationsförmågan utifrån läroplan och 

kommentarmaterial samt representationsformernas värde i matematikundervisningen. 

Studien tar sin grund i den definition som Skolverket har föreskrivit angående 

kommunikationsförmågan i matematik.  

 

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att 

utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och 

hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i 

vardagliga och matematiska sammanhang. 

                 (Skolverket, 2017a, s.55) 

 

3.1 Kommunikation i matematikklassrummet 

Skott (2010) menar att kommunikationsförmåga innebär att elever både ska kunna 

kommunicera matematiskt och lära sig matematiskt innehåll genom att kommunicera. 

Vidare skriver de att riklig kommunikation i matematikklassrummet grundar sig på två 

saker. Dels genom att elever utvecklar en förståelse av vad som utmärker och är styrkan 

i matematikens symbolspråk, och dessutom vad som kännetecknar en bra matematisk 

argumentation. Det kan kopplas samman med det Skolverket (2017b) uttrycker som två 

aspekter av kommunikation, d.v.s. att kommunicera om och med matematik. Att 

kommunicera om matematik handlar enligt Skolverket om att göra sig förstådd med 

hjälp av matematiska begrepp och resonemang vilket även Skott m.fl. uttryckte som en 

viktigt komponent för att elever ska kunna kommunicera matematiskt. Att kommunicera 

med matematik handlar i sin tur om att visa matematiska lösningar och resonemang med 

olika uttrycks- och representationsformer. Skott (ibid.) menar att elever i en 

undervisningssituation inte bara ska kunna förklara vad de har gjort utan också varför de 

har gjort på ett visst sätt. De uttrycker vidare ett tredje sätt att kommunicera, vilket är att 

kommunicera i matematik. Med det menar författarna att elever inte endast ska kunna 

kommunicera om matematiskt innehåll utan även kunna kommunicera matematiskt. 

Elever ska kunna kommunicera inom matematikens egen värld utifrån redskapen de får 

när de lär sig kommunicera om och med matematik. 

 

Kommunikationsförmågan beskrivs på liknande sätt av både internationell och svensk 

forskning. Enligt Skolverket (2017a) innebär matematisk kommunikation i den svenska 

undervisningen bland annat att kunna växla mellan representationsformer. Duval (2006) 

skriver att matematik alltid innebär att växla mellan representationsformer och att detta 

är hjärtat av matematiken. Grunden till detta är tvådelad. Tack vare att matematik inte 

kan uppfattas genom perception eller fysiska redskap krävs tecken och olika 

representationer för att förstå matematik. För det andra krävs en variation av 

representationer för att kunna lösa olika matematiska uppgifter, där vissa lämpar sig 

bättre till olika uppgifter. Den danska KOM-rapporten, Kompetencer og 

matematiklæring: ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisning i 
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Danmark, (Niss & Højgaard Jensens, 2002) skriver att representationskompetens 

innebär att förstå och använda olika representationer av matematiska objekt och 

situationer. National Council of Teachers of Mathematics, NCTM,  (2000) menar å sin 

sida i resonemanget om matematisk kommunikationsförmåga att skriftlig 

kommunikation kan användas i den tidiga undervisningen som en utgångspunkt för 

reflektion. NCTM (2000) menar vidare att det är gynnsamt för elever att genom samtal 

få utforska matematiska idéer från flera perspektiv. Det skärper den matematiska 

tankeförmågan och utvecklar kunnandet att växla mellan representationsformer. 

 

Elevers förståelse för hur de tagit till sig matematisk kunskap kan, enligt Taflin (2007), 

skapas genom muntliga redovisningar, där även felaktiga svar tas i beaktning. Även Lee 

och Kim (2016) påtalar vikten av samtalssituationer för att elever ska kunna utveckla 

sin förmåga att kommunicera matematiskt. Därmed blir träning i, och erfarenhet av, 

matematisk kommunikation en viktig del av undervisningen. Genom att lyssna till 

andras förklaringar menar NCTM (2000) att elever utvecklar sin egen förståelse. Taflin 

(2007) menar att genom träning kan elever lära sig beskriva och förklara på ett sätt som 

andra förstår. Genom att kommunicera om matematik utvecklas, enligt Pugalee (2001), 

en matematisk läskunnighet. Stöttas elever i sitt kommunicerande, skrivande, läsande 

och lyssnande är de benägna att öka sina prestationer på två plan. Å ena sidan att de 

kommunicerar för att lära sig matematik och å andra sidan att de lär sig kommunicera 

matematiskt. Även Lee och Kim (2016) menar att kommunikation är en viktig 

komponent i elevers matematiska utveckling. I arbetet med matematisk modellering 

utmanas elever att genom dialog, diskussion och kamratrespons skapa sitt eget lärande. 

Det innebär att skapa en förståelse för matematikens relation till verkligheten. Olteanu 

(2016) å sin sida lyfter fram lärares roll i elevers förmåga att ta till sig lärandeinnehållet 

där kommunikation med läraren och med varandra möjliggör för läraren att få syn på 

den förmågan. 

  

3.1.1 Kommunikationsförmågan utifrån läroplan och kommentarmaterial 

Enligt Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2017b) syftar 

kommunikationen inom ämnet till att utbyta information med andra om matematiska 

idéer och tankegångar. Detta kan ske muntligt, skriftligt och med hjälp av olika 

uttrycksformer. Syftet med matematikundervisningen, enligt Skolverket (2017a), är att 

eleverna ska utveckla kunskaper om matematik samt matematikens användning i 

vardagen och inom olika ämnesområden. För att matematiken ska utvecklas till ett 

funktionellt verktyg i flera sammanhang krävs det att elever först utvecklar förmågan att 

kommunicera matematik (Skolverket, 2017b). 

 

3.1.2 Representationsformernas värde i matematikundervisningen 

Utifrån avsnitt 3.1 Kommunikation i klassrummet, förstås representationsformer som ett 

internationellt och nationellt vedertaget begrepp. Det blir därtill belyst av Skolverket 

(2017b) och även av Palmér och Ebbelind (2012) som skriver att växlingen mellan 

representationsformer i kontext med ett specifikt innehåll är betydande inom 
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matematiken. Att kunna presentera ett visst innehåll på olika sätt utvecklar elevers 

förståelse inom matematiken.  

 

Palmér och Ebbelind (2012) skriver att exempel på representationsformer är illustration, 

skrift, material och tal som kan presentera samma objekt fast med olika uttrycksformer. 

Vidare skriver de att en god representationskompetens är viktig för att kunna växla 

mellan olika representationsformer. När elever använder sig av olika 

representationsformer i samband med att de löser en specifik uppgift är det möjligt att 

representationsformerna samverkar och förstärker varandra. En sådan situation blir på 

så sätt multimodal. Exempel på ett specifikt innehåll i kontext med ett multimodalt 

lärande kan vara när elever ska arbeta med talet tio. Siffran kan presenteras på följande 

sätt: verbalt uttrycka tio, visa med tio enkronor, skriva siffran tio och rita tio stycken 

blommor. Representationskompetensen är av stor vikt eftersom att växla mellan 

representationsformer är en av kommunikationsförmågans kritiska aspekter.  
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4 Teoretisk utgångspunkt 

Kapitlet kommer att presentera studiens teoretiska ramverk, vilket är delar ur 

variationsteorin och det sociokulturella perspektivet. Vidare kommer de kritiska 

aspekternas innebörd definieras och begreppet livslångt lärande kommer kopplas till det 

sociokulturella perspektivet. Till sist presenteras med vilken networkingstrategi de båda 

teorierna har kombinerats. 

 

4.1 Variationsteorins kritiska aspekter 

Variationsteorin kan, enligt Lo (2014), förklara varför olika undervisningsstrategier 

påverkar lärandet i positiv eller negativ riktning. Kärnpunkten är hur 

undervisningsinnehållet kan gestaltas i syfte att möjliggöra lärande. Därmed blir 

lärandeobjektet en central del i variationsteorin. Inom teorin förekommer kortsiktiga 

och långsiktiga mål i förhållande till ett lärandeobjekt. Kortsiktiga mål avser att elever 

ska lära sig ett ämne och den kunskap och kompetens som kopplas till det specifika 

ämnesinnehållet. De långsiktiga målen handlar om de färdigheter som elever utvecklar 

utifrån de kortsiktiga målen. Vidare menar Lo (2014) att elevers lärande påverkas av 

vilket lärandeobjekt och vilka kritiska aspekter som fokuseras, vilket i förlängningen 

influerar till möjligheten att lära sig. Kritiska aspekter beskrivs av författaren som en 

dimension av variation, medan kritiska drag är ett värde i dimensionen av variation. 

Exempel på kritiska aspekter kan vara vinklar, färg och storlek. Det är sedan de kritiska 

aspekternas egenskaper som utgör dess kritiska drag. Genom att visa en triangel i flera 

färger blir den dimension av variation som Lo (ibid.) talar om synlig. Elever kan då 

förstå att alla trianglar inte måste vara svarta, bara för att de är det i läroboken. 

 

4.1.1 De kritiska aspekternas innebörd gentemot litteratur och Skolverket 

I det självständiga arbetet (Svensson & Zakrissons, 2018) identifierades sex kritiska 

aspekter som antogs kunna utveckla elevers kommunikationsförmåga i matematik. Den 

första kritiska aspekten argumentera för lösning innebär enligt Häggblom (2013) att 

använda matematikens uttrycksformer för att kunna samtala, argumentera och redogöra 

för olika frågeställningar, uträkningar och slutsatser. Den andra och tredje aspekten 

diskutera samt föra dialog och utforskande uppgifter kan beskrivas utifrån Engvall 

(2013) som progressive educator och public educator. Progressive educator kan 

kopplas samman med aspekten diskutera samt föra dialog genom att elever förstår 

lärandeinnehållet i samspel med andra istället för att bara få det rätta svaret. Public 

educator kan i sin tur kopplas samman med aspekten utforskande uppgifter. Enligt 

begreppet public educator ska elevernas förmåga att hantera och lösa matematiska 

problem stärkas genom matematikundervisningen. Genom att komma i kontakt med 

utforskande uppgifter ges elever möjlighet att träna förmågan att ta sig an matematiska 

problem. Dessa två begrepp kan ses som två undervisningsideologier som fokuserar på 

att stimulera och utveckla elevers förmåga att kommunicera. Lärarens roll enligt 

Engvall (2013) är att ge elever utmaningar för deras tänkande och att organisera goda 

undervisningsmiljöer där elevers roll ska vara att utforska, diskutera och interagera med 

andra klasskamrater. Den fjärde kritiska aspekten, växla mellan representationsformer, 
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innebär att använda sig av olika uttrycksformer vilket enligt Skolverket (2017b) är en 

del av syftet med matematikundervisningen. Interaktion med andra, den femte kritiska 

aspekten, lyfts av Skolverket (2017a) fram som en lika viktig del som att enskilt 

kommunicera matematik. Elever behöver kunna ta del av klasskamraters skildringar, 

instruktioner och argument. Den sjätte och sista kritiska aspekten är uppgifter i relation 

med omvärlden. Matematikkunskaper lägger en grund för människor att kunna fatta väl 

motiverade beslut i vardagslivet och ska även möjliggöra för elever att fundera på 

matematikens användning i vardagslivet (Skolverket, 2017a). De sex kritiska aspekterna 

ger elever möjlighet att uttrycka sina tankegångar verbalt, samspela med andra, se ett 

lärandeobjekt ur olika perspektiv, upptäcka att det finns fler än ett sätt att lösa 

matematikuppgifter på samt få insikt om matematikens kopplingar till det egna 

vardagslivet.  

 

4.2 Mediering 

Inom det sociokulturella perspektivet, som grundats av Lev Vygotskij (Säljö, 2014), 

återfinns begreppet mediering som innebär att människan varseblir världen i samspel 

med andra och med yttre redskap. Enligt Kozulin (2003) innebär mediering att andra 

människor och olika symboler spelar en viktig roll för den enskilda individens inlärning. 

Begreppet kan ses ur ett socialt perspektiv som innebär att mediering sker genom 

interaktion och kommunikation med andra människor (Säljö, 2014). Språket får en 

framträdande roll då språk och tanke anses stå i nära relation med varandra. Språk 

beskrivs vidare som ett medierande redskap, en typ av teckensystem, som kan hjälpa 

människan att uttrycka sig, förstå världen och skapa en djupare förståelse. För att kunna 

förstå omvärlden menar Säljö (2014) att människan behöver både språkliga och 

materiella verktyg. Språkliga verktyg kan exempelvis vara bokstäver, siffror, 

räknesystem och begrepp, och det är med dessa verktyg som människan kan tänka och 

kommunicera. Människan behöver de specifika språkliga verktygen som symboliserar 

matematik för att förstå och ha kunskap om ämnet. Detta för att kunna kommunicera 

med och om matematik med omvärlden. Vidare menar Säljö (2014) att människan kan 

förstå och analysera världen med hjälp av språk och kommunikation, begrepp som 

bygger på att ställa frågor, läsa, diskutera, argumentera och analysera. Således kan 

mediering kopplas samman med hur matematikundervisningen bör struktureras för att 

gynna den muntliga delen av kommunikationsförmågan. 

 

4.2.1 Social mediering 

Social mediering kan, enligt Rogoff  (1995), beskrivas i termer av lärlingskap, väglett 

deltagande och appropriering. Lärlingskap innebär att nybörjare blir allt mer 

kompetenta deltagare i praktikgemenskaper. Väglett deltagande handlar om hur 

människor med olika grader av erfarenhet fungerar som tillgång och inspiration för 

varandra. Genom att delta i olika aktiviteter förändras människor, samtidigt som de 

bidrar till hur aktiviteten utvecklas och blir beredda på att på nytt delta i en liknande 

aktivitet, vilket kallas appropriering. I relation till denna studie kan social mediering 

kopplas till de tre kritiska aspekterna argumentera för lösning, diskutera samt föra 

dialog och interaktion med andra. För att elever ska kunna delta i lärandesituationer 
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med fokus på dessa tre aspekter behöver de vara i ett kommunicerande samspel med 

andra. Elever som börjar i årskurs 1 kan ses som lärlingar i kunskapsutvecklingen då de 

genom undervisningen utvecklar sitt kunnande. 

 

4.2.2 Livslångt lärande 

För att uppnå ett livslångt lärande menar Gustavsson, Larsson och Ellström (1996) att 

elever själv måste vara delaktiga i sin kunskapsinhämtning genom samspel med läraren 

och klasskamrater. Som nämnts i avsnitt 4.2 Mediering kan mediering ses ur ett socialt 

perspektiv. Det innebär att mediering sker genom interaktion och kommunikation med 

andra människor (Säljö, 2014). Vidare menar Ellström m.fl (1996) att erfarenhet inte är 

nog för att tillgodogöra sig ny kunskap utan det krävs organiserade insatser i form av 

exempelvis utbildning. Elever får därtill inte stagnera i kunskapsutvecklingen utan 

måste ständigt vara öppna för att lära och utvecklas. Här handlar det om att elever måste 

ta eget ansvar och delta i undervisningen. 

 

4.3 En kombination av teoretiska perspektiv 

Bikner-Ahsbahs och Prediger (2010) definierar  networking som en mångfald av teorier 

där teorierna både utmanar, är en resurs och ett redskap för vidare utveckling. En 

kombination av teorier och teoretiska tillvägagångssätt kan utveckla den egna 

forskningen på tre sätt. För det första genom att uppnå en ökad förklarande eller 

beskrivande förmåga genom att utveckla empiriska studier som tillåter en kombination 

av teorier. För det andra genom att reducera antalet teorier med hjälp av att utveckla 

dem till del av en helhet och att föra fram deras styrkor och svagheter. För det tredje 

genom att skapa en diskurs om teoriutveckling, teorier och deras kvalitet. 

 

Vidare skriver Bikner-Ahsbahs och Prediger (2010) om flera strategier för networking 

där koordinera och kombinera innebär att en förståelse för ett empiriskt fenomen eller 

någon form av data nås genom att använda olika analysverktyg. Genom att använda 

strategin kombinera menar de att två till synes oförenliga teorier kan samverka och 

skapa en nyanserad bild av ett fenomen. Den här empiriska studien grundar sig på 

kombinationen av variationsteorin och mediering. Variationsteorin används i studien 

genom de kritiska aspekter som anses kunna utveckla kommunikationsförmågan. Dessa 

aspekter ligger till grund för den empiriska delen som studien grundar sig på. Det 

sociokulturella perspektivet med fokus på mediering används som analysverktyg av det 

empiriska material som inhämtas. Med mediering som filter kan vi upptäcka vilka 

språkliga verktyg som eleverna använder sig av då de kommunicerar matematiskt.  
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5 Metod 

Kapitlet kommer att presentera den kvalitativa forskningsansats som ligger till grund för 

studien. Därefter kommer urval av elever och uppgifter samt observationsscheman 

behandlas. Avslutningsvis presenteras hur studien förhåller sig till forskningsetiska 

regler och tillförlitlighet. 

 

5.1 Metodologisk forskningsansats - en kvalitativ observationsstudie 

Vår studie tog sin utgångspunkt i den kvalitativa metoden. Med detta menas att genom 

ett utforskande och undersökande arbetssätt försöka förstå andras perspektiv av ett 

fenomen (Morgan, 2014). Det kan kopplas till vår studie då vi ville se elever 

kommunicera om, med och i matematik. Då vi valde det här perspektivet antog vi också 

en induktiv linje som enligt Olsson och Sörensen (2011) utgår från upptäckter i 

verkligheten som i sin tur leder till generella principer om hur någonting ligger till. Vi 

observerade hur elever tog sig an matematikuppgifter som handlade om kommunikation 

och följde upp med kortare intervjufrågor. Observationerna ledde vidare till generella 

principer om elevers matematiska kommunikationsförmåga.  

 

Olsson och Sörensen (2011) skriver om strukturerade och ostrukturerade observationer. 

Den strukturerade observationen innebär att ett preciserat problem ska undersökas vilket 

betyder att situationer och beteenden är på förhand inkluderade i förberedelserna inför 

observationen. De skriver också att ett kategorischema ska utarbetas i syfte att de 

förutbestämda variabler som ska studeras verkligen blir medräknade. Den 

ostrukturerade observationen däremot går ut på att i ett utforskande syfte tillägna sig så 

mycket upplysningar som möjligt om ett specifikt problemområde. I den här 

observationsstudien användes en kombination av dessa två typer av perspektiv på 

observation. Vi använde oss av förutbestämda variabler i form av de kritiska aspekterna 

av kommunikationsförmågan och ett observationsschema som visade i vilken 

utsträckning eleverna kommunicerade med hjälp av de kritiska aspekterna. På så sätt 

blev observationen till viss del strukturerad. Det ostrukturerade perspektivet i 

observationen kom till uttryck i samband med att eleverna fritt fick lösa uppgifterna och 

att vi i utforskande syfte var observatörer av deras genomförande. 

 

5.2 Urval 

5.2.1 Urval av elever 

De elever som deltog i observationsstudien kommer från två olika kommuner i sydöstra 

Sverige. Totalt var det 27 elever från årskurs 1 varav 12 från kommun A och 15 från 

kommun B. I kommun A var eleverna indelade i tre observationsgrupper med fyra i 

varje. I kommun B var det fyra grupper med tre respektive fyra elever i varje 

observationsgrupp.  Sammansättningen av grupperna gjordes helt utan förkunskaper om 

deras matematiska kunskapsnivå. Observationsgrupperna genomförde uppgiften avskilt 

från klassen, antingen i ett grupprum eller i korridoren. Detta för att inte övriga 

klasskamrater skulle bli störda i skolarbetet och heller inte bli delaktiga i 

ljudupptagningen. 
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Bild 2. (Mitt i Prick matematik 1A, s. 47. Majemaförlaget AB) 

5.2.2 Urval av uppgifter 

Svensson & Zakrisson (2018) analyserade vilka matematikuppgifter ur Mitt i Prick 

matematik 1A och 1B (Majemaförlaget AB, 2012) och Favorit matematik 1A och 1B 

(Studentlitteratur AB, 2012) som ansågs främja kommunikationsförmågans kritiska 

aspekter. Dessa kritiska aspekter togs fram med stöd av variationsteorin och samma 

kritiska aspekter användes även i den här observationsstudien. En uppgift från varje 

kritisk aspekt låg till grund för nuvarande observationsstudie. På så sätt kan 

observationen belysa hur eleverna tar sig an kommunikationsförmågan. 

 

5.2.3 Uppgifterna i relation till de kritiska aspekterna 

I följande avsnitt presenteras de uppgifter som låg till grund för observationsstudien och 

vilken kritisk aspekt som de enskilda uppgifterna ansågs kunna främja. I observationen 

kunde eleverna genomföra uppgifterna utifrån den avsedda kritiska aspekten alternativt 

någon eller några av de övriga aspekterna. Detta framkommer i observationsschema 1 

(figur 1). De olika uppgifterna erbjöd eleverna att lösa dem antingen enskilt, i par eller i 

grupp. Efter att eleverna fått uppgiften presenterad för sig tilläts de att själva välja hur 

de skulle genomföra den. Därmed fick de själva välja om de ville interagera med andra 

(kritiska aspekt 5), diskutera samt föra dialog (kritisk aspekt 4) eller argumentera för 

lösning (kritisk aspekt 2) som är en del av att arbeta i par eller i grupp. 

 

Uppgift 1. Talföljder 

Uppgiften innebar att räkna antalet bollar och representera antalet med en siffersymbol 

samt att undersöka hur mycket talföljderna ökade eller 

minskade. Den kritiska aspekt som uppgiften ansågs 

främja var att växla mellan representationsformer då en 

växling sker mellan bild och siffra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgift 2. Räknehändelser. 

Uppgiften innebar att konstruera två räknehändelser. Till 

den övre räknehändelsen fanns en tillhörande addition som 

eleverna fick skriva och/eller rita om. Den andra 

räknehändelsen hade ingen på förhand given addition 

vilket möjliggjorde för eleverna att fritt formulera sig 

antingen med ord och/eller symbol. Den kritiska aspekt 

som uppgiften ansågs främja var att argumentera för 

Bild 1. (Mitt i Prick matematik 1B, s.60. Majemaförlaget AB) 
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lösning då eleverna argumenterar i tal och/eller skrift för den addition som uppgiften 

grundar sig på.  

 

Uppgift 3. Pilkastning 

Uppgiften innebar att dela upp talet 20 med fyra variabler på sex olika sätt. Eleverna 

markerade var fyra stycken pilar skulle kunna hamna 

om syftet var att få 20 poäng. Den kritiska aspekt som 

uppgiften ansågs främja var utforskande uppgifter då 

eleverna får anta ett utforskande förhållningssätt i syfte 

att dela upp talet 20 på sex olika sätt.  

 

 

 

 

 
 

Bild 3. (Mitt i Prick matematik 1B, s. 116. Majemaförlget AB)  

Uppgift 4. Slumpspelet 

Uppgiften innebar att eleverna i par eller i grupp skulle spela ett tärningsspel som 

fokuserade på slumpen. Till att börja med fick 

eleverna gissa vilket tal mellan 2 och 12 som 

de tror kommer få flest gånger med två 

tärningar. Eleverna kastade de två tärningarna 

20 gånger och markerade dess summa med ett 

streck efter varje kast. Därefter samtalade 

eleverna om deras resultat stämt överens med 

den gissning de gjorde till att börja med. 

Uppgiften var tänkt att främja den kritiska 

aspekten diskutera samt föra dialog, eftersom 

eleverna i par eller i grupp skulle komma 

överens om vilket tal det är som vinner. 

 

Uppgift 5. Tärningsspel med staplar 

Uppgiften genomfördes med två tärningar, varsitt papper med fyra stycken torn 

beståendes av olika många tomma rutor och 

varsin penna. Eleverna slog tärningarna, 

adderade prickarna och fyllde i lika många rutor 

i valfritt torn som prickarna visade. Uppgiften 

kunde genomföras i par eller i grupp. Den 

kritiska aspekten som uppgiften ansågs främja 

var interaktion med andra då den bör genomförs 

av minst två personer. 

 

 

Bild 4. (Favorit matematik 1B, s. 195. Studentlitteratur AB) 

Bild 5. (Favorit matematik 1B, s.183. Studentlitteratur AB). 
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Uppgift 6. Klockan  

Uppgiften innebar att rita minut- och timvisare i tomma klockor där tiden stod beskrivet 

med text och siffror. Den kritiska aspekt som 

uppgiften ansågs främja var uppgifter i relation 

till omvärlden eftersom tid har en framträdande 

betydelse i samhället.  

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Observatörens roll i observationssituationerna 

Løkken och Søbstad (1995) rekommenderar standardiserade intervjuer och menar att ur 

en kvantitativ ståndpunkt är en intervju bättre ju mer standardiserad den är. Vid den 

typen av intervju ska de instruktioner som ges i början vara likadana och premisserna 

ska inte skilja sig nämnvärt från varandra. Vid genomförandet av de sju observationerna 

gjordes en inledande introduktion om vad som skulle ske under observationstillfället. 

Eleverna informerades om att de skulle genomföra sex matematikuppgifter antingen 

enskilt, i par eller i grupp efter eget tycke och att genomförandet skulle spelas in. 

Ljudinspelningen skedde med mobiltelefon.  

  

Några generella råd ges av McIntosh (2008) i förhållande till elevintervjuer. För att få så 

mycket information som möjligt ska eleven få det största talutrymmet. Endast vid 

avvikelser från ämnet ska intervjuaren ingripa. För att få ut ett informationsunderlag bör 

inte intervjun göras till ett undervisningstillfälle eftersom det kan begränsa möjligheten 

att förstå hur eleven tänker. Genom att inte ge någon respons till eleven ökar 

möjligheten för intervjuaren att få ett bredare svarsunderlag från eleven där även 

missuppfattningar och felaktiga svar kan framträda. Då de observerade eleverna 

genomförde uppgifterna förhöll vi som observatörer oss neutrala genom att iaktta och 

lyssna. Först när eleverna var färdiga med uppgiften genomförde vi en kortare intervju 

där fyra förutbestämda frågor (se bilaga B) ställdes. Det för att få syn på vilka kritiska 

aspekter eleverna använde sig av. 

 

5.4 Observationsscheman 

För att vi skulle kunna få svar på våra frågeställningar valde vi att göra två olika 

observationsscheman.  Det ena observationsschemat syftade till att undersöka hur 

eleverna förhåller sig de potentiella kritiska aspekter som skrevs fram i Svensson och 

Zakrissons (2018) innehållsanalys. Avsikten var att titta på huruvida det var kritiska 

aspekter för just dessa elever. Det andra observationsschemat syftade till att undersöka i 

vilken utsträckning de kritiska aspekterna berördes. 

 

Bild 6. (Favroti matematik 1B, s.31. Studentlitteratur AB). 
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I de båda observationsschemana (figur 1 och figur 2) benämns de kritiska aspekterna 

med förkortningar. Aspekterna förkortas på följande sätt: Växla mellan 

representationsformer (VmR), Argumentera för lösning (AfL), Utforskande uppgifter 

(UU), Diskutera samt föra dialog (DsFD), Interaktion med andra (ImA) och Uppgifter i 

relation med omvärlden (UrO). De här förkortningarna används i syfte för att förenkla 

avläsningen av observationsschemana. 

 

5.4.1 De sex kritiska aspekterna i relation till matematikuppgifter 

Observationsschemat “De sex kritiska aspekterna i relation till matematikuppgifter” 

(figur 1a) möjliggjorde att se vilka kritiska aspekter som framkom när eleverna 

genomförde de olika uppgifterna. I samband med att eleverna löste de olika uppgifterna 

fyllde observatören i vilka kritiska aspekter som blev synliga i elevernas handlingar. 

Den observationsgrupp eleverna tillhörde skrevs in i schemat för att visa vilka kritiska 

aspekter som de behärskat i uppgifterna. Under en uppgiftssituation, inklusive 

tillhörande intervju, kunde flera kritiska aspekter synliggöras och markeras i 

observationsschemat. 

 

Kritiska aspekter  VmR AfL UU DsFD ImA UrO 

Uppgifter       

                     1       

2       

3       

4       

5       

6       

  

 

I den vågräta raden överst är de sex kritiska aspekterna skrivna med förkortning. Den 

vänstra lodräta raden symboliserar varje uppgift från 1 - 6. När eleverna löser varje 

uppgift kryssas en kritisk aspekt i beroende på om de framhävs eller ej. 

 

5.4.2 I vilken utsträckning de sex kritiska aspekterna synliggörs 

Observationsschemat “I vilken utsträckning de sex kritiska aspekterna synliggörs” 

(figur 2) belyste med vilken tidsåtgång de kritiska aspekterna synliggjordes när eleverna 

löste matematikuppgifterna. Även i det här observationsschemat skrevs gruppens 

beteckning in i schemat, vilket kunde resultera i att flera kritiska aspekter markerades. 

 

 

 

Figur 1a. De sex kritiska aspekterna i relation till matematikuppgifter 
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Kritiska aspekter 
 

Utsträckning 

 

VmR 

 

AfL 

 

UU 

 

DsFD 

 

ImA 

 

UrO 

0 - 2 minuter 
      

2 - 5 minuter 
      

5 - 10 minuter 
      

 

 

I den lodräta raden till vänster anges tidsintervaller för genomförandet av uppgifterna 

och i den översta vågräta raden står namnet på de kritiska aspekterna angivet. Då 

eleverna genomförde en uppgift markerades tidsåtgången för den eller de kritiska 

aspekter som observerades. Olika kritiska aspekter kunde markeras med olika 

tidsåtgång i samma uppgift. På så sätt belyser observationsschemat i vilken utsträckning 

de olika uppgifterna främjar kommunikationsförmågans kritiska aspekter. 

 

5.5 Hinder och bortfall 

Vår tanke med de olika observationerna var att vi skulle genomföra dem tillsammans. 

Då vi var styrda av skolornas möjligheter att ta emot oss fick vi observera var för sig. 

Eftersom vi ville att så många elever som möjligt skulle delta tog vi ställning till 

situationen och planerade upp ett gemensamt förhållningssätt som skulle gälla under 

observationerna. 

 

Under de olika observationssituationerna blev vi begränsade till den pågående 

lektionens längd. Lektionerna varierade från 40 till 60 minuter och därmed hann 

eleverna med olika mycket av uppgifterna. Det medförde att vissa elevgrupper inte hann 

med mer än tre uppgifter av totalt sex. Detta syns även i figur 1a där vissa aspekter som 

var tänkt att främjas i förhållande till en specifik uppgift inte hanns med. I samband med 

två olika observationstillfällen var det två elever som avbröt genomförandet. Den ena 

eleven blev avbruten av observatören och den andra eleven valde själv att avbryta. Detta 

medförde att genomförandet för dessa grupper tappade fokus och istället riktades det till 

den enskilda eleven. 

 

5.6 Tillförlitlighet 

I den här kvalitativa observationsstudien utgör trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjligheten att styrka resultatet bedömningsgrunden för tillförlitlighet, vilka 

beskrivs av Bryman (2011). Det här studien görs trovärdig genom att resultatet 

analyseras utifrån vald teori. Genom användandet av olika observationsscheman blir det 

dessutom möjligt för utomstående att överföra den här studiens resultat till andra 

miljöer. Studiens resultat utifrån observationsschemana skulle kunna bli annorlunda om 

någon annan genomfört den beroende på hur tolkningen av elevernas genomförande 

Figur 2a. I vilken utsträckning de sex kritiska aspekterna synliggörs. 
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görst. Eftersom de sju olika observationerna spelades in gav det oss möjlighet att lyssna 

och ta del av elevernas tankar. Det medförde också att de olika observationsschemana 

kunde fyllas i och ändras utefter att ny information upptäckts genom avlyssningen. Då 

vi inte hade möjlighet att genomföra observationerna tillsammans blev inspelningarna 

ett viktigt redskap för att ta del av de olika observationerna och få en samsyn på de 

kritiska aspekternas omfattning. Studiens pålitlighet har arbetats fram genom en 

regelbunden kontakt med handledare i syfte att skapa ett trovärdigt resultat. Under 

arbetsprocessens gång har det funnits en medvetenhet om att personliga värderingar kan 

påverka studiens resultat. Därför har vi försökt hålla personliga värderingar utanför både 

genomförandet, analysen av resultatet och den avslutande diskussionen. 

 

5.7 Forskningsetiska principer 

I observationsstudien togs det hänsyn till de fyra forskningsetiska kraven som syftar till 

att skydda individer som deltar som informanter i forskning. God forskningssed (2017) 

beskriver dessa krav informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att informanten ska göras uppmärksam på 

vad sin uppgift i studien är och att deltagandet är frivilligt. Informanten, och i vissa fall 

även dess vårdnadshavare, ska ge sitt samtycke till att delta, vilket beskrivs som 

samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet handlar om att de personer som ingår i studien 

ska vara anonyma för utomstående. Till sist beskrivs nyttjandekravet som att de 

uppgifter som samlats in om informanterna endast får användas för forskningssyfte. Det 

får med andra ord inte spridas för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften. 

 

Ovanstående forskningsetiska principer har åtföljts i den här studien genom att 

klassläraren tillfrågades om tillåtelse att få genomföra studien i vederbörandes klass och 

informerades om studiens innehåll. Genom en samtyckesblankett (se bilaga A) 

informerades elever och vårdnadshavare om studiens innehåll där det också framgick att 

eleverna hade rätt att avbryta sitt deltagande. Utifrån påskriften gav de också sitt 

tillstånd att ljudinspelningar gjordes av elevernas redogörelser. God forskningssed 

(2017) skriver att vid inspelning av informanter ska utförlig information ges där deras 

rättigheter framskrivs, vilket gjordes i samtyckesblanketten. De två sistnämnda etiska 

kraven bemöttes genom att deltagande elever anonymiserades och att det insamlade 

resultatet destruerades. Med andra ord var det öppna observationer som genomfördes 

som enligt God forskningssed (2017) innebär att informanterna vet om att de blir 

observerade. 
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6 Resultat och analys 

Kapitlet kommer först presentera resultatet av studiens frågeställningar. Därefter 

presenteras en analys av resultatet baserat på de teorier som ligger till grund för studien. 

 

6.1 Hur elever går till väga när de löser matematikuppgifter som syftar 

till kommunikation om och/eller med matematik 

I figur 1b synliggörs vilka kritiska aspekter som blev synliga när eleverna löste de olika 

uppgifterna. Siffrorna i observationsschemat motsvarar den grupp som genomförde de 

olika uppgifterna. 

 

Kritiska aspekter  VmR AfL UU DsFD ImA UrO 

Uppgifter       

1 1,2,3,4,6,7 4,6,7 7 2,4 2,4,6  

2 2,3 1,2,4,5,6,7 5 1,2,3,6,7 1,2,3,5,6,7 4,6 

3  1,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,6,7 4,5,7 

4 1,2,3,4,6,7 1,4,6,7 4,6,7 1,4,6,7 1,2 4 

5 5 1  1 1.5  

6 1,2,3,4,6,7 4,6  1,2,4 6,7 4,6,7 

Figur 1b. De sex kritiska aspekterna i relation till matematikuppgifter 

 

6.1.1 Uppgift 1. Talföljder 

Den kritiska aspekt som uppgiften utgick ifrån var att växla mellan 

representationsformer, vilket framgår i figur 1b att eleverna gjorde i stor omfattning. 

Det växlades i störst omfattning mellan bild och symbol. När eleverna muntligt 

presenterade sin lösning växlade de därtill med en tredje representationsform -  tal. 

Nedanstående intervju exemplifierar hur två elever genomförde uppgiften genom att 

växla representationsformer. 

 

Elev 3:  Jag gjorde så en etta en boll, två två bollar,  

  tre tre bollar, fyra fyra bollar, fem fem bollar, 

  sex sex bollar. 

Elev 1: Här var det 0 2 4 6 8. 

Observatör: Hur kunde du se de siffrorna elev 1? 

Elev 1:  Det var så många bollar, så jag skrev av dem.  
(Observationsgrupp 4) 

 

I intervjun har elev 3 identifierat bollar och därefter räknat dem för att i nästa led växlat 

till en symbol. Eleven visade växlingen mellan representationsformer i skrift men kunde 
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också förklara sitt tillvägagångssätt med ord. Elev 1 visade också en förståelse för 

växling mellan representationsformer genom att förklara för övriga elever om sitt 

tillvägagångssätt. I de övriga observationsgrupperna löste eleverna uppgiften genom att 

på något sätt räkna antalet bollar och därefter översatte antalet till en skriven 

siffersymbol. I det skedet gjorde alla elever som genomförde uppgiften en översättning 

från bild, till ett antal och därefter till en symbol. När eleverna löste uppgiften blev även 

de kritiska aspekterna argumentera för lösning och diskutera samt föra dialog tydliga i 

mindre omfattning (gäller tre av de observerade grupperna vilket är hälften av de 

grupper som genomförde uppgiften). 

 

I figur 2b synliggörs med vilken utsträckning räknat i tid som de kritiska aspekterna 

genomfördes av eleverna i den här uppgiften. 

 

Kritiska aspekter 
 

Utsträckning 

 

VmR 

 

AfL 

 

UU 

 

DsFD 

 

ImA 

 

UrO 

låg 

0 - 2 minuter 

    1   

medelhög 

2 - 5 minuter 

 2  2, 6 4  

hög 

5 - 10 minuter 

1, 2, 3, 4, 6, 7 4, 6, 7  4   

Figur 2b. Observationsschema 2. “I vilken utsträckning de sex kritiska aspekterna synliggörs”. 
 

Observationen av den tid eleverna ägnade åt respektive kritisk aspekt visade att växla 

mellan representationsformer utfördes av eleverna i hög utsträckning. Att argumentera 

för lösning genomfördes också i hög utsträckning av de tre grupper som genomförde 

uppgiften. Däremot genomfördes diskutera samt föra dialog i medelhög utsträckning av 

två grupper och i hög utsträckning av en grupp. 

 

6.1.2 Uppgift 2. Räknehändelser 

Den kritiska aspekt som uppgiften utgick ifrån var argumentera för lösning. 

Observationen (figur 1b) visade att eleverna i stor omfattning argumenterade för 

lösning och interagerade med andra. I samband med att eleverna genomförde de olika 

räknehändelserna och berättade om dem argumenterade de för den tillhörande 

additionen.   

 

I figur 2c synliggörs med vilken utsträckning räknat i tid som de kritiska aspekterna 

genomfördes av eleverna i den här uppgiften. 
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Kritiska aspekter 
 

Utsträckning 

 

VmR 

 

AfL 

 

UU 

 

DsFD 

 

ImA 

 

UrO 

låg 

0 - 2 minuter 

 1, 6  1,  2, 3, 5  6 

medelhög 

2 - 5 minuter 

 5, 7 5 3, 5, 7 6, 7  

hög 

5 - 10 minuter 

1, 2, 3,  2,  4 1, 4  4 

Figur 2c. Observationsschema 2. “I vilken utsträckning de sex kritiska aspekterna synliggörs”. 
 

Observationen av den tid eleverna ägnade åt respektive kritisk aspekt visade att 

argumentera för lösning, utfördes av två grupper i låg och medelhög utsträckning och 

av en grupp i hög utsträckning. Den kritiska aspekt som genomfördes av samtliga 

grupper var interaktion med andra. Tre grupper genomförde den kritiska aspekten i låg 

utsträckning medan två grupper utförde den i medelhög och hög utsträckning. Diskutera 

samt genomföra dialog genomfördes av en grupp i låg utsträckning, tre grupper i 

medelhög utsträckning och av en grupp i hög utsträckning. Den kritiska spekten att 

växla mellan representationsformer genomfördes i hög utsträckning av tre grupper. 

Uppgifter i relation med omvärlden genomfördes av en grupp i låg utsträckning och av 

en grupp i hög utsträckning. Den kritiska aspekt som genomfördes av minst antal 

grupper var utforskande uppgifter som av en grupp genomfördes i medelhög 

utsträckning. 

 

6.1.3 Uppgift 3. Pilkastning 

Den kritiska aspekt som uppgiften utgick ifrån var utforskande uppgifter. Observationen 

visade att den kritiska aspekten genomfördes av eleverna i stor omfattning. Detsamma 

gällde  diskutera samt föra dialog. I nedanstående intervju exemplifieras hur två elever 

tillsammans med observatören kommer fram till en ny lösning på en uträkning genom 

ett utforskande förhållningssätt. 

 

Elev 1:  Jag tänker så här eeh 4 + 1 + 5 + 5 är lika 

  med 20. 

Elev2: 4 + 1 + 5 + 5. 

Observatör: Vad sa Elev 1? 

Elev 1: 4 + 1 + 5 + 5. 

Elev 3: Det är 20. 

Observatör: Vad blir det om vi lägger ihop de där. Vad har 

  vi fått för svar där då? 

Elev 3: TJUGO. 

Observatör: Kontrollera en gång. 

Elev 3: Det blir femton. 

Observatör: Vad kan vi byta ut för tal så att det blir tjugo? 
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Elev 2: Ettan. 

Observatör: Vad kan vi byta ut ettan till då? 

Elev 1: Till en sexa. 

Observatör: Varför en sexa? 

Elev 2: För att det blir tjugo. 

Elev 1: Sexan och fyran är tiokompisar och sen är 

  femman och femman tiokompisar. 
(Observationsgrupp 6) 

 

Den här typen av utforskande uppgifter, där ett tal ska delas upp på flera olika sätt, 

kräver ett utforskande förhållningssätt hos eleverna. Det innebär att eleverna behöver 

pröva sig fram för att hitta en korrekt lösning. Det behöver inte finnas ett rätt sätt att 

lösa uppgiften på utan den ger möjlighet till flera olika lösningar. Det utforskande 

förhållningssättet i observationen ovan gjorde sig synligt både när de själva löste 

uppgiften men också i intervjun med observatören och de övriga i gruppen då de kom 

fram till att siffran 1 var felaktig. Genom att ställa öppna frågor lotsade observatören 

eleverna i riktning mot att ompröva sin uträkning. 

 

I figur 2d synliggörs med vilken utsträckning räknat i tid som de kritiska aspekterna 

genomfördes av eleverna i den här uppgiften. 

 

Kritiska aspekter 
 

Utsträckning 

 

VmR 

 

AfL 

 

UU 

 

 

         DsFD 

 

ImA 

 

UrO 

låg 

0 - 2 minuter 

 

    3,  4, 5 

medelhög 

2 - 5 minuter 

 

 1, 5, 6, 7  1, 2, 5, 6, 7 1, 6 5, 7 

hög 

5 - 10 minuter 

 

 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   4, 7  

Figur 2d. Observationsschema 2. “I vilken utsträckning de sex kritiska aspekterna synliggörs”. 
 

Observationen av den tid som eleverna ägnade åt respektive kritisk aspekt visade att 

utforskande uppgifter utfördes av samtliga grupper i hög utsträckning. Aspekten att 

argumentera för lösning genomfördes av fyra grupper i medelhög utsträckning och av 

en grupp i hög utsträckning. Fem grupper genomförde diskutera samt föra dialog i 

medelhög utsträckning. Till sist genomförde två grupper uppgifter i relation till 

omvärlden i låg utsträckning och två grupper genomförde aspekten i medelhög 

utsträckning. Därmed är det endast den kritiska aspekten växla mellan 

representationsformer som inte utförts i den här uppgiften. 
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6.1.4 Uppgift 4. Slumpspelet 

Den kritiska aspekt som uppgiften utgick ifrån var diskutera samt föra dialog. 

Observationen visade att aspekten genomfördes av fyra observationsgrupper av totalt 

sju stycken. Detsamma gäller aspekten argumentera för lösning.  

 

I figur 2e synliggörs med vilken utsträckning räknat i tid som de kritiska aspekterna 

genomfördes av eleverna i den här uppgiften. 

 

Kritiska aspekter 
 

Utsträckning 

 

VmR 

 

 

AfL 

 

 

UU 

 

 

DsFD 

 

 

ImA 

 

 

UrO 

 

låg 

0 - 2 minuter 

 1,      

medelhög 

2 - 5 minuter 

 4, 6, 7  4, 6  4 

hög 

5 - 10 minuter 

 

1, 2, 4, 6, 7  4, 6, 7 1,  1, 2,  

Figur 2e. Observationsschema 2. “I vilken utsträckning de sex kritiska aspekterna synliggörs”. 
 

Observationen av den tid eleverna ägnade sig åt de olika kritiska aspekterna visade att  

diskutera samt föra dialog genomfördes av två grupper i medelhög utsträckning och av 

en grupp i hög utsträckning. Det var fem grupper som växlade mellan 

representationsformer i hög utsträckning. Att argumentera för lösning genomfördes av 

en grupp i låg utsträckning och av tre grupper i medelhög utsträckning. Tre grupper 

genomförde utforskande uppgifter i hög utsträckning. Aspekten diskutera samt föra 

dialog genomfördes i medelhög utsträckning av två grupper och av en grupp i hög 

utsträckning. Två grupper interagerade med andra i hög utsträckning medan en grupp 

genomförde uppgifter i relation med omvärlden i medelhög utsträckning. 

 

6.1.5 Uppgift 5. Tärningsspel med staplar 

Den kritiska aspekt som uppgiften utgick ifrån var interaktion med andra. Det är också 

den kritiska aspekt som observationen visar att flest elever genomförde. Interaktionen 

kom till uttryck genom att eleverna i par eller i grupp spelade ett spel. Dock 

interagerade de främst genom att högt summera sina egna tärningar och enskilt räkna 

hur många rutor de skulle fylla i. 

 

I figur 2f synliggörs med vilken utsträckning räknat i tid som de kritiska aspekterna 

genomfördes av eleverna i den här uppgiften. 
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Kritiska aspekter 
 

Utsträckning 

 

VmR 

 

AfL 

 

UU 

 

DsFD 

 

ImA 

 

UrO 

låg 

0 - 2 minuter 

 

 1,   2,    

medelhög 

2 - 5 minuter 

 

      

hög 

5 - 10 minuter 

2, 5    1, 5  

Figur 2f. Observationsschema 2. “I vilken utsträckning de sex kritiska aspekterna synliggörs”. 
 

Observationen av den tid eleverna ägnade sig åt de olika kritiska aspekterna visade att 

den aspekt som uppgiften utgick ifrån, interaktion med andra, genomfördes av två 

grupper i hög utsträckning. Detsamma gäller växla mellan representationsformer. 

Aspekterna argumentera för lösning och diskutera samt föra dialog genomfördes av två 

grupper i låg utsträckning. 

 

6.1.6 Uppgift 6. Klockan  

Den aspekt som uppgiften utgick ifrån, uppgifter i relation till omvärlden, synliggörs 

tillsammans med diskutera samt föra dialog i näst högst omfattning. Att växla mellan 

representationsformer däremot är den kritiska aspekt som representeras i högst 

omfattning. I intervjun nedan synliggörs hur det gick till när tre elever genomförde den 

kritiska aspekt som uppgiften syftade till. 

 

Observatör: Kan man använda det här i vanliga livet? 

Elev 1 & 3: Jaaa 

Observatör: När då? 

Elev 2: När man är hemma kan man titta på klockan 

  för man kanske ska åka hem till någon vid 

  klockan tre. Och så tittar man på klockan och 

  så är den två och då vet man att det är en 

  timma kvar tills man ska iväg. 

Elev 1: Så man inte kommer för sent till skolan. 
(Observationsgrupp 4) 

  

Eleverna beskrev för observatören att uppgiften kan relateras till omvärlden genom att 

vet när en avresa eller en bestämd träff ska äga rum. Uppgiftens koppling till omvärlden 

blev synlig då två elever identifierade olika behov då det är nödvändigt att kunna 

klockan. De relaterade både till sig själva men såg det också ur ett bredare perspektiv då 

de använde ordet “man”. 
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I figur 2g synliggörs med vilken utsträckning räknat i tid som de kritiska aspekterna 

genomfördes av eleverna i den här uppgiften. 

 

Kritiska aspekter 
 

Utsträckning 

 

VmR 

 

AfL 

 

UU 

 

DsFD 

 

ImA 

 

UrO 

låg 

0 - 2 minuter 

 

 4  1,  3,   

medelhög 

2 - 5 minuter 

 

 6  4 6 4 

hög 

5 - 10 minuter 

1, 2, 3, 4, 6, 7   3,  7 6, 7 

Figur 2g. Observationsschema 2. “I vilken utsträckning de sex kritiska aspekterna synliggörs”. 
 

Observationen av den tid eleverna ägnade sig åt de olika kritiska aspekterna visade att 

den aspekt som uppgiften utgick ifrån, uppgifter i relation till omvärlden, genomfördes 

av en grupp i medelhög utsträckning och av två grupper i hög utsträckning. Sex grupper 

växlade mellan representationsformer i hög utsträckning. Både diskutera samt föra 

dialog och interaktion med andra genomfördes av en grupp på varje nivå av 

utsträckning. Att argumentera för lösning genomfördes av en grupp vardera i låg och 

medelhög utsträckning. Därmed är det endast den kritiska aspekten utforskande 

uppgifter som inte genomförts i den här uppgiften.  

 

6.2 Hur kommunicerar elever i, om och med matematik när de arbetar 

med uppgifter som utifrån innehållsanalysen bör främja 

kommunikationsförmågan? 

Innehållsanalysen visade att läromedlen som uppgifterna är hämtade från främst var 

inriktade mot skriftligt framställd matematik (Svensson & Zakrisson, 2018). Vidare 

framgick det att de tre mest framträdande kritiska aspekterna var växla mellan 

representationsformer, argumentera för lösning och utforskande uppgifter. Med andra 

ord var att kommunicera med matematik det som de analyserade läromedlen, Mitt i 

prick matematik (Majemaförlaget AB, 2012) och Favorit matematik (Studentlitteratur 

AB, 2012) ansågs framhäva mest. 

 

Resultatet av den här observationsstudien visade att de tre mest framträdande kritiska 

aspekterna var växla mellan representationsformer, argumentera för lösning och 

diskutera samt föra dialog (se figur 1b). De första två kritiska aspekterna är 

kategoriserade som att kommunicera med matematik medan den tredje faller inom 

ramen för att kommunicera om matematik. Att växla mellan representationsformer och 

att argumentera för lösning ses i det här fallet som både skriftlig och muntlig 

matematik. Då observationen genomfördes i små grupper där eleverna blev påminda att 
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lösa uppgifterna enskilt eller tillsammans blev eleverna mer benägna att använda 

muntlig kommunikation. Sammanfattningsvis visar den här studiens resultat att eleverna 

i större utsträckning valde att lösa uppgifterna på muntligt sätt. 

 

6.3 Reflektion om resultat och analys 

Syftet med vår studie var att undersöka vilka delar av kommunikationsförmågan som 

eleverna valde att använda sig av i matematikundervisningen. Vi ville också undersöka i 

vilken omfattning de kritiska aspekterna främjar elevers möjlighet att kommunicera i, 

om och med matematik. Detta för att få syn på språkets inverkan för att eleverna ska 

kunna uppnå en grundläggande kommunikationsförmåga. Följande kapitel innehåller en 

analys av studiens resultat utifrån detta syfte. 

 

6.3.1 Mediering som redskap för elevernas tankegångar 

Samspel med andra utgör en grund för kunskapsinhämtning och därmed blir interaktion 

och kommunikation viktiga redskap för lärandet i en omvärldskontext (Säljö, 2014). 

Dessa redskap kan bestå av siffror, räknesystem och begrepp (ibid.). När eleverna 

använder de språkliga verktygen för att berätta kan det leda till en bredare förståelse. 

Det som kan sägas utifrån resultatet är att de tre mest framträdande kritiska aspekterna 

var växla mellan representationsformer, argumentera för lösning och diskutera samt 

föra dialog. För att motverka att de ovannämnda kritiska aspekter ska bli kritiska i 

undervisningen behöver eleverna få interagera både med kamrater och lärare. 

Interaktionen kan leda till att läraren får syn på vilka elevernas kritiska aspekter är och 

kan då skapa en undervisning som motverka dem.  

 

I avsnitt 6.1.3 Uppgift 3. Pilkastning synliggörs hur samspel leder till förståelse. Genom 

att eleverna berättar om sin lösning för en kamrat eller lärare som ställer frågor tillbaka 

kan tankar väckas om hur de har gått till väga. Det ovanstående uppmärksammades i de 

olika observationerna, ett exempel på det är citatet från observationsgrupp 4 i 6.1.3 

Uppgift 3. Pilkastning. Där visar eleverna muntligt sina tankegångar, med stöd av 

observatörens frågor tänker de högt och deras tankegångar blir tydliga för kamraterna. 

Genom upprepningar av resultatet får eleverna ta del av hur kamraterna kommit fram 

till en lösning. Eleverna visade också att de kunde lösa uppgiften med ett utforskande 

förhållningssätt. Det visades genom att de kunde dela upp talet 20 i Uppgift 3. 

Pilkastning på olika sätt. Vidare visade eleverna att de kunde relatera uppgifterna till sin 

vardag när de berättade om olika vardagssituationer där det var bra att kunna klockan 

(Uppgift 6. Klockan). 

 

6.3.2 Elevers tillvägagångssätt vid lösning av matematikuppgifter 

I avsnitt 4.2 Mediering beskrevs kommunikation och interaktion utifrån Säljös (2014) 

och Kozulins (2003) definition av mediering. Vidare menar Säljö (ibid) att språk och 

kommunikation är ett stöd för människan att förstå och analysera världen och bygger på 

att ställa frågor, läsa, argumentera, diskutera och analysera. Utifrån resultatet som 

presenterades i avsnitt 6.1 Hur elever går till väga när de löser matematikuppgifter som 

handlar om kommunikation, om och/eller med matematik tillsammans med 
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observationsschema 1 (figur 1a) kunde vi se att de kritiska aspekterna som representeras 

av flest observationsgrupper var att växla mellan representationsformer, argumentera 

för lösning, diskutera samt föra dialog och interaktion med andra. Kopplas de flest 

representerade kritiska aspekterna samman med mediering, som beskrevs av Säljö 

(2014),  kunde vi se att de kritiska aspekterna stod i relation till det verbala språket. 

Social mediering beskrevs i avsnitt 4.2.1 Lärlingskap, väglett deltagande och 

appropriering hur människor i interaktion tar till sig kunskap (Rogoff 1995). Tre av de 

kritiska aspekterna som nämns ovan, argumentera för lösning, diskutera samt föra 

dialog och interaktion med andra, fordrar att elever befinner sig i ett kommunicerande 

samspel med andra. Som tidigare nämnts kan elever i årskurs 1 ses som lärlingar då de 

som nybörjare utvecklar sitt kunnande i undervisningen och ökar sin kompetens. 

 

De kortsiktiga mål som beskrivs i avsnitt 4.1 Variationsteorins kritiska aspekter 

innebär, enligt Lo (2014), bland annat att eleverna ska lära sig ett specifikt ämne. I den 

här studien ses kommunikationsförmågan som det specifika ämnet. Uppgifter som anses 

träna kommunikationsförmågans kritiska aspekter ligger till grund för att nå målen. 

Beroende på vilket lärandeobjekt och vilka kritiska aspekter som undervisningen 

fokuserar på blir elevers lärande påverkat (Lo, ibid.). I förlängningen influerar det på 

möjligheten att lära sig. De uppgifter som användes i den här studien gav eleverna 

möjlighet att använda flera kritiska aspekter. Genom att i undervisningen använda 

uppgifter som framhäver fler än en kritisk aspekt ges eleverna möjlighet att växla 

mellan aspekter. På så sätt kan matematikundervisningen bli mer effektiv än om 

enskilda uppgifter endast ska träna enskilda kritiska aspekter. 

 

6.3.2.1 Observatörens påverkan på eleverna 

I observationen av Uppgift 6 Klockan där den avsedda kritiska aspekten var uppgifter i 

relation med omvärlden genomförde eleverna inte den kritiska aspekten på egen hand. 

Det var först i intervjun med observatören som de identifierade uppgiftens koppling till 

omvärlden. Uppgiften i sig själv inbjöd inte till att göra den här kopplingen utan det var 

först i samtal med observatör som elevernas förståelse blev tydlig. I övriga uppgifter 

genomförde eleverna de kritiska aspekter som identifierats av observatören på egen 

hand i varierande tidsmässig utsträckning. Vad som är värt att veta är att de kritiska 

aspekterna diskutera samt föra dialog, interaktion med andra, växla mellan 

representationsformer och argumentera för lösning genomfördes på ett fördjupat sätt i 

samspel med observatören. 

 

Det är inte endast uppgifterna i sig själva som möjliggör för en kritisk aspekt utan det 

krävs också ett samspel mellan lärare och elever. Lärares frågor till elever möjliggör att 

få syn på elevers kunskaper som inte framhävs genom arbete i läroboken. På så sätt ges 

lärare möjlighet att fördjupa elevers inlärning. 

 

6.3.3 Medieringens koppling till de kritiska aspekterna 

De tre kritiska aspekterna som nämnts i föregående stycke, argumentera för lösning, 

diskutera samt föra dialog och interaktion med andra, kan kopplas samman med social 

mediering. Vid en analys av dessa kritiska aspekters utsträckning framgick det att 
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observationsgrupperna argumenterade för lösning och diskuterade samt förde dialog i 

mestadels medelhög utsträckning, 2 - 5 minuter, och interagerade med andra i 

övervägande hög utsträckning, 5 - 10 minuter. Med andra ord framgick det att de 

observerade eleverna interagerade och kommunicerade, vilket av Säljö (2014) beskrevs 

som viktiga redskap för lärande och utveckling, i företrädesvis medelhög nivå, 2 - 5 

minuter. Vidare anses människor, enligt Säljö (ibid.), tillgodogöra sig kunskap i samspel 

med andra. För att kunna genomföra de tre ovan nämnda kritiska aspekterna behöver 

eleverna samspela med varandra och därmed kan dessa aspekter stötta elever i deras 

kunskapsinhämtning. Elevernas samspel kunde komma till uttryck på olika sätt, genom 

att interagera med andra, diskutera samt föra dialog och argumentera för lösning, och 

det var detta samspel som i observationsschemat kom till uttryck i den ena eller andra 

utsträckningen.  
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7 Diskussion 

I följande kapitel diskuteras metodvalet och studiens resultat. Därefter presenteras 

studiens slutsatser och förslag till fortsatt forskning. 

 

7.1 Metod- och resultatdiskussion 

Vi valde att göra en kvalitativ observationsstudie för att bygga vidare på Svensson & 

Zakrissons  (2018) innehållsanalys som gjordes av två läromedel. Då vi ville se hur 

elever kommunicerade om, med och i matematik var det relevant att använda sig av ett 

kvalitativt förhållningssätt. Den typen av metod innebär att utforska och undersöka en 

företeelse. Då vi bland annat ville få syn på i vilken omfattning och utsträckning de 

kritiska aspekterna främjar elevers möjlighet att kommunicera om, med och i matematik 

utformades två observationsscheman. Det första observationsschemat formgavs i syfte 

att synliggöra de kritiska aspekter som eleverna valde att genomföra. Det andra 

utformades i syfte att synliggöra i vilken tidsmässig utsträckning som eleverna 

genomförde de kritiska aspekterna. Observationsschemana gav möjlighet att få svar på 

studiens frågeställningar genom att visa vilka kritiska aspekter av 

kommunikationsförmågan som eleverna valde att genomföra och med vilken omfattning 

och utsträckning de gjorde det. 

 

Resultatet påverkades av intervjuerna då den kritiska aspekten uppgifter i relation med 

omvärlden genomfördes först när observatören samtalade med eleverna. Därmed krävs 

ett samspel med en lärare eller klasskamrat för att den kritiska aspekten i Uppgift 6 

Klockan inte ska vara kritisk. Intervjuerna möjliggjorde också för eleverna att 

genomföra vissa kritiska aspekter ytterligare.  

 

7.1.1 Uppgifterna 

De uppgifter som användes i observationsstudien hämtades från Mitt i prick matematik 

1A och 1B (Majemaförlaget AB, 2012) och Favorit matematik 1A och 1B 

(Studentlitteratur AB, 2012). I Svensson och Zakrissons (2018) innehållsanalys hade 

uppgifterna i dessa läromedel tolkats utifrån beskrivningen av 

kommunikationsförmågan. På så sätt identifierades vilka uppgifter som ansågs främja 

de kritiska aspekterna. Uppgifterna vilka anses främja de olika kritiska aspekterna av 

kommunikationsförmågan påverkade kvalitén på elevernas sätt att kommunicera 

matematik. Uppgifterna i den här studien var kopplade till varsin kritisk aspekt. Som en 

konsekvens av det begränsades elevernas möjlighet att utföra en viss kritisk aspekt på 

ett fördjupat sätt, exempelvis växlade de inte mellan alla representationsformer. 

Däremot visade eleverna en bredd i sin kommunikationsförmåga då de genomförde de 

flesta uppgifterna genom att utföra mer än en kritisk aspekt. Då de kritiska aspekterna 

utforskande uppgifter och uppgifter i relation till omvärlden visade sig vara snäva till 

sin natur fanns det inte många uppgifter i läromedlen som ansågs träna dessa (Svensson 

& Zakrisson, 2018). Därmed kan den delen av elevernas kommunikationsförmåga 

riskera att utvecklas mindre än övriga delar. Det här kräver därför en medveten lärare 

som väljer att variera sin undervisning på så sätt att eleverna kompenseras för 

läromedlets brister. 
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7.1.2 Skillnader och likheter mellan innehållsanalysen och observationsstudien 

Skott (2010) menar att kommunikationsförmåga innebär att elever både ska kunna 

kommunicera matematiskt och lära sig matematiskt innehåll genom att kommunicera. 

Resultatet i observationsstudien visade att de kritiska aspekter som eleverna främst 

valde att genomföra innefattade muntlig kommunikation. Skott  (ibid.) menar vidare att 

riklig kommunikation i matematikklassrummet grundar sig på att eleverna utvecklar en 

förståelse för vad som utmärker och är styrkan i matematikens symbolspråk och vad 

som kännetecknar en bra matematisk argumentation. En av de tre mest framträdande 

kritiska aspekterna var växla mellan representationsformer vilket av Palmér och 

Ebbelind (2012) menas är en av de viktigaste kunskaperna om matematik. Troligtvis 

besatt de observerade eleverna en god förmåga att växla mellan representationsformer 

då den aspekten blev framträdande. Med en god förmåga att växla mellan 

representationsformer kan eleven beskriva vad denne har gjort på flera olika sätt vilket 

är något som Skott (ibid.) menar att elever måste kunna. 

 

För att elever ska kunna utveckla sin förmåga att kommunicera matematiskt menar Lee 

och Kim (2016) att det är viktigt med samtalssituationer i undervisningen. Eleverna 

gavs möjlighet att samtala om sina lösningar och tankegångar i observationerna. Med 

tanke på att resultatets mest framträdande kritiska aspekter var sådana som hade fokus 

på samtal kan det antas att eleverna fått samtala regelbundet i matematikundervisningen. 

Muntliga redovisningar där även felaktiga svar tas i beaktande kan, enligt Taflin (2007), 

leda till förståelse för hur kunskap har tillgodogjorts. Det blev synligt i observationen av 

uppgift 3 där eleverna skulle dela upp talet 20 på olika sätt. När eleverna berättade för 

observatören hur de gått tillväga blev felaktigheter uppdagade. Istället för att korrigera 

svaret och gå vidare tog observatören upp saken för diskussion så eleverna själva kunde 

uppmärksamma felaktigheten och ta till sig ny kunskap. 

 

7.1.3 Kommunicera om, med och i matematik 

De kritiska aspekter som innebär att kommunicera om matematik är diskutera samt föra 

dialog, interaktion med andra och uppgifter i relation med omvärlden. Att 

kommunicera med matematik syftar i sin tur till växla mellan representationsformer, 

argumentera för lösning och uppgifter i relation till omvärlden. Dessa sex aspekter 

tillsammans innebär att kommunicera i matematik. Det krävs ett samspel mellan minst 

två elever för att detta ska kunna komma till stånd. Skolverket (2017b) menar i sin tur 

att matematiska lösningar och resonemang som visas med hjälp av olika uttrycks- och 

representationsformer är definitionen av att kommunicera med matematik. Att 

kommunicera om matematik definieras som färdigheten att kunna göra sig förstådd med 

hjälp av matematiska begrepp. Därtill menar Skolverket (ibid.) att det är ett av ämnets 

syften att kunna genomföra den här typen av matematisk kommunikation. 

 

7.1.4 Att kombinera teoretiska perspektiv 

Med stöd i variationsteorin har  kommunikationsförmågans kritiska aspekter kunnat 

identifierats. Med andra ord hade det blivit tydliggjort vad det innebär att besitta 



  
 

28 

matematisk kommunikationsförmåga. Med stöd i det sociokulturella perspektivet kunde 

vi titta på vilka språkliga aspekter eleverna tog hjälp av när de löste uppgifter som 

ansågs träna de kritiska aspekterna. Den matematiska kommunikationförmågan innebär 

att kommunicera både skriftligt och muntligt. Därmed blev det relevant att använda sig 

av begrepp från mediering för att kunna belysa språkets eventuella inverkan på elevers 

förmåga att lösa matematikuppgifter. Utan en kombination av just de här två teorierna 

hade studien inte kunnat genomföras med det specifika syfte som var framskrivet för 

den. 

 

7.2 Slutsats 

I resultatet framgick det att vissa kritiska aspekter inte var kritiska för eleverna när de 

genomförde uppgifterna. Detta underströks i samband med observationerna. Därmed 

krävs det att läraren är medveten om vad det innebär att besitta matematisk 

kommunikationsförmåga och varierar undervisningen så att samtliga kritiska aspekter 

får utrymme. För att medvetenheten ska öka hos verksamma lärare angående 

kommunikationsförmågan bör de ha en samsyn på de matematiska förmågorna. Genom 

att känna till förmågornas kritiska aspekter kan lärarna kompensera bristerna i 

läromedlen genom egna aktiviteter. 

 

7.3 Fortsatt forskning 

Ett exempel på fortsatt forskning är att resterande matematiska förmågor analyseras på 

samma sätt som den här studien har analyserat kommunikationsförmågan. Därmed kan 

verksamma lärare bli medvetna brister och styrkor i de läromedel som används i 

undervisningen.
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Bilaga A 
 

Samtyckesblankett  
Hej! 

Vi heter Jonna Svensson och Frida Zakrisson och vi studerar till grundlärare med 

inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Vi skriver nu vårt sista självständiga arbete som syftar till att få syn på hur elever tar sig 

an kommunikationsförmågan i matematikundervisningen. I vårt första arbete undersökte 

vi i vilken utsträckning kommunikationsförmågan kom till uttryck i läromedlen Favorit 

matematik 1A och 1B samt i Mitt i Prick matematik 1A och 1B. Därför vill vi nu i vårt 

andra arbete se hur elever i årskurs 1 kommunicerar i, med och om matematik.  

 

Vi skulle under ett tillfälle vilja låta eleverna lösa några uppgifter som fokuserar på att 

utveckla deras kommunikationsförmåga. Under tiden eleverna löser uppgifterna är 

tanken att vi ska ställa frågor för att upptäcka deras tankar kring matematiken. Vi 

kommer att behöva spela in samtalen för att inte missa någon viktig information.  

 

Den information vi får fram kommer att ligga som underlag för vårt resultat. Resultatet 

kommer endast att användas i forskningsändamål, däremot kommer slutversionen av 

vårt självständiga arbete att publiceras på DiVA-portalen som är ett öppet arkiv för 

studentuppsatser.  

  

Vid elevens deltagande i studien kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Det innebär att:  

 Elev och vårdnadshavare måste ge sitt samtycke för elevens deltagande. 

 Eleven får när som helst avbryta sitt deltagande. 

 Eleven kommer vara anonym under och efter deltagandet.  

 

Vi hoppas nu på ert tillstånd som vårdnadshavare att ert barn ska kunna delta. Om du/ni 

godkänner att ert barn deltar vore vi tacksamma om ni lämnade tillbaka blanketten ifylld 

till klassläraren senast torsdagen 29/3. 

 

Om ni har frågor kan ni kontakta oss: 

Frida Zakrisson fz222ah@student.lnu.se  

Tel: XXXX - XX XX XX 

Jonna Svensson js223mw@student.lnu.se 

Tel: XXXX - XX XX XX 

 

Elevens underskrift:   Vårdnadshavarens underskrift: 

 

_______________________________  _________________________ 

 

 

Datum: _________________________ 
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Bilaga B. 

 

Intervjufrågor 

 
Vad har den här uppgiften handlat om? 
 

Vad är det ni har gjort/räknat i den här uppgiften? 

 

Hur har ni/du tänkt när ni/du löste uppgiften? 

 

Kunde du lösa uppgiften själv eller behövde du hjälp av någon annan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


