
 

 
 
 
 
Examensarbete 2 för Grundlärarexamen inriktning F-3 
Avancerad nivå 
Matematisk problemlösning 
 

En studie om ungas kommunikation vid arbete med matematisk 
problemlösning 
Författare: Michaela Löhman 
Handledare: Anna Teledahl 
Examinator: Eva Taflin 
Ämne/inriktning: Pedagogiskt arbete, matematik 
Kurskod: PG3038 
Poäng: 15 högskolepoäng 
Examinationsdatum: 29 mars 2017 
 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 
Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och 
ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 
Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten 
open access. Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



i 
 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka resurser för kommunikation som elever använder 
under arbetet med matematiska problem. Denna studie baseras på en tidigare genomförd 
litteraturstudie i vilken forskning gällande undervisning genom matematisk problemlösning 
undersöktes. Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är Selander och Kress (2010) 
framställning av resurser vilka också utgör utgångspunkten i den senare analysen av de genomförda 
elevintervjuerna. Tio elevintervjuer utgör basen i den här studien där elever i förskoleklass samt 
årskurs två har intervjuats samtidigt som de utfört matematisk problemlösning. Resultatet visar att 
elever använder framförallt gester och ljud även om alla, i bakgrunden beskrivna kategorier av 
resurser för kommunikation, återfinns i resultatet. Bilder och skrivtecken är de resurser för 
kommunikation som används minst frekvent av eleverna i studien. Studien har utgått från följande 
resurser för kommunikation, vilka återfinns som en röd tråd i denna studie:  skrivtecken, bilder, 
ljud samt gester. Ursprunget till begreppet kommer från den engelska beskrivningen av modes.  
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Tack till min handledare som lotsat mig framåt under arbetet med denna studie, tack för 
ditt engagemang – igen! 

Mitt största tack till alla unga deltagare i denna studie. Utan er hade det inte varit 
möjligt att genomföra detta examensarbete. Ni kommer för alltid vara elev F, G, H, I, J, 

K, L, M, N och O men alltjämt studiens mest betydelsefulla komponenter. 
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1 Inledning 
Under min tidigare genomförda verksamhetsförlagda utbildning, VFU1, skapades ett intresse för 
matematisk problemlösning. Jag fann det intressant men också något otydligt. Problemlösning är 
en viktig del i beskrivningen av matematisk kompetens menar Kilpatrick, Swafford och Findell 
(2001) och OECD2 (2013, s. 28) menar att ”matematisk kunskap handlar om en persons förmåga 
att formulera, använda, och tolka matematik”. Problemlösningskompetens är en persons möjlighet 
att kognitivt utveckla förståelse och därigenom lösa problem i vilken metoden för dess lösning inte 
är tydlig. Redan 1933 beskrev Dewey (1933) i sin kunskapsteori att vi får kunskap och utökar den 
i arbete med att lösa meningsfulla problem. 

I resultatet av min tidigare genomförda litteraturstudie, Problem och problemlösning i matematik. 
En litteraturstudie om definitioner av matematiska problem och matematisk problemlösning 
(Löhman, 2017), framkom det att läraren spelar en viktig roll. Det gäller både under arbetet som 
vid planeringen av undervisning med matematisk problemlösning. Problemlösning beskrivs också 
som en livslång kompetens, det är något alla har nytta av, inte bara inom ämnet matematik 
(Löhman, 2017). Denna studie, examensarbete två, utgår från den tidigare genomförda 
litteraturstudien – här är en empirisk studie genomförd. I denna studie har flera elevintervjuer 
genomförts då jag vill undersöka kommunikation vid matematisk problemlösning. Intervjuerna 
genomfördes i Mellansverige under februari månad 2017.  

Nationalencyklopedin (2017) beskriver kommunikation som en överföring av information och som 
ett ömsesidigt utbyte. Det betyder att det behövs både en sändare av information och en mottagare 
för att kommunikation ska ske. Under arbete med matematiska problem sker en viss 
kommunikation utöver det uppenbara talet. Hur den kommunikationen ser ut har jag för avsikt att 
undersöka i den här studien.  Att studien undersöker elevers kommunikation handlar dels om att 
fördjupa min kunskap. Det är av eget intresse inför min kommande lärarroll men även för att 
tydliggöra den kommunikation som sker under matematisk problemlösning. Det kan vara en 
kunskap fler kan ta in i sin undervisning. Vidare är samtal med elever, rent  generellt, intressant 
och lärorikt tycker jag. Det var det första jag tänkte på när jag skulle planera för denna studie – jag 
vill intervjua elever. Eftersom elevintervju och problemlösning kan kombineras föll det sig 
naturligt att jag valde just detta för min studie inom examensarbete två där min avsikt är 
attt undersöka hur elever kommunicerar under arbete med matematisk problemlösning. 

Det är ”genom intervjuer och samtal måste barn tänka och reflektera, vilket i sin tur påverkar både 
deras lärande och tankeutveckling” skriver Doverberg och Pramling Samuelsson (2000, s. 15) – 
för att få fram vad elever tänker och hur tankarna går behöver man ställa dem inför en sådan 
situation (s. 18). I denna studie har denna situation skapats i och med arbete under matematisk 
problemlösning vars fokus är den kommunikation som sker då elever utför arbete inom ämnet 
matematik. Jag tänker att vi skapar förståelse då att vi kommunicerar både genom tal och skrift. Vi 
använder båda dessa delar för att förtydliga vad vi vill berätta. Det kan vara en bild under en 
uträkning eller en hand för att visa ett antal – tillsammans tydliggör dessa beståndsdelar vad det är 
vi vill berätta under tiden då vi interagerar med en annan.  

                                                           
1  VFU innebär att studenten genomför handledd praktik på en tänkbar framtida arbetsplats. Omfattningen av 
verksamhetsförlagda kurser inom utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- eller 
yrkeslärarexamen anges i Högskoleförordningens examensordning (30 hp) (Wikipedia, 2017). 
2 https://www.oecd.org/about/ 



2 
 

2 Bakgrund 
I detta avsnitt återges vad tidigare forskning och delar av vad skolans styrdokument beskriver med 
tanke på studiens ämne om resurser för kommunikation. Styrdokumenten (Skolverket, 2011b) 
beskriver problemlösning som en central del utifrån användandet av olika typer av uttrycksformer 
och kommunikation. Förskoleklassens undervisning handlar delvis om att förbereda eleverna inför 
fortsatt skolgång där lekens betydelse betonas liksom användande av uttrycksformer (Skolverket, 
2011a). Sedan följer ett avsnitt som kort behandlar problemlösning och vidare representationer och 
kommunikation utifrån två syften (Teledahl, 2016). Den teoretiska utgångspunkten, vilken är 
Selander och Kress (2010) resurser för kommunikation, beskrivs i nästa del före en avslutande 
kapitelsammanfattning.  

Inom denna studie återfinns begreppet resurs vilket motsvaras av engelskans beskrivning av modes. 
En resurs ingår även i beskrivningen av representationer (avsnitt 2.2 Tidigare forskning) vilket 
används som en synonym till styrdokumentens begrepp uttrycksformer (avsnitt 2.1 Styrdokument). 
Dessa begrepp går in i varandra och hålls följaktligen inte isär inom ramen av denna studie, med 
andra ord att begreppen särskiljs men inte dess betydelser. 

2.1 Styrdokument 
I läroplanen (2011b) beskrivs kunskaper i problemformulering och problemlösning genom att 
användandet av olika begrepp, metoder och uttrycksformer. I den del som behandlar syftet med 
matematikämnet står följande angående matematikens uttrycksformer och att kommunicera om 
matematik:  

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna 
tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera 
dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer /…/ utveckla en förtrogenhet 
med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att 
kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang 
(Skolverket, 2011b, s. 62). 

Kunskapsmålen i läroplanen tydliggör till exempel användandet av olika uttrycksformer. Elever 
förväntas kunna ”beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material 
eller bilder”, samtala om tillvägagångsätt och använda ”konkret material, bilder, symboler och 
andra matematiska uttrycksformer” (Skolverket, 2011b, s. 67) då de avslutar årskurs tre. 
Problemlösning ingår som en del av de förmågor elever ska utveckla och även i delen centralt 
innehåll (Skolverket, 2011b, ss. 63, 64). Problemlösning ingår även i de långsiktiga kunskapsmålen 
vilka elever ska ha utvecklat då de avslutar årskurs tre (Skolverket, 2011b, ss. 67, 68). 

I förskoleklassens kommentarmaterial (Skolverket, 2011a) syftar undervisningen till att stimulera 
en mångsidig utveckling och lärande. Eleverna i förskoleklass bör förberedas inför kommande 
skolgång vilket fodrar en kunskap om delarna som ingår i läroplanen. En skillnad gentemot 
läroplanen är att förskoleklassen inte har några kunskapskrav beskrivna (Skolverket, 2011a, s. 5). 
I förskoleklass betonas lekens betydelse för lärandet och i leken skapas en vilja att lära sig mer: 

Förmågan att lösa problem utvecklas genom att eleverna prövar olika 
lösningar i lekens form. Detta kan leda till att de vågar närma sig nya 
situationer, vilket i sin tur kan motivera till att vilja lära sig mer […] Lek kan 
även främja utvecklingen av matematiskt tänkande (Skolverket, 2011a, s. 9). 
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Vidare beskrivs hur det matematiska tänkandet utvecklas i arbete med ”matematiska begrepp och 
resonemang samt olika uttrycksformer” då elever löser vardagliga problem  (Skolverket, 2011a, s. 
13). 

2.2 Tidigare forskning 
Problemlösning innebär att förklara, motivera sina tankar, diskutera och stå till svars inför den 
metod som använts (Larsson, 2015, s. 22). Problem, vilka eleverna presenteras för, bör inte vara 
för svåra men inte heller för lätta och eleverna behöver förstå det problem de presenteras för i 
muntlig form (Pólya, 1945, s. 7). Ett problem definieras utifrån dess okända lösningsmetod vilket 
betyder att en matematisk uppgift beskrivs som ett problem då eleverna inte fått reda på hur de ska 
lösa uppgiften på förhand (Larsson, 2015; Schoenfeld, 1985; Taflin, 2007). 
När elever arbetar med problemlösning och använder papper och penna anser Morgan (2001, 
refererad i Teledahl) att det sker en kommunikation utifrån två syften. Dels genom att eleven 
dokumenterar för sin egen skull, för att hålla reda på saker, för att visualisera problemet samt för 
en sorts kontroll av sitt tänkande (Stylianou, 2011). Dels skriver eleverna till den som ska titta på 
elevens antecknigar och dessutom dra slutsatser av vad eleven gjort och kanske kan. Inom 
skolmatematiken är det vanligt att dessa kommunikationssituationer, som är relativt olika, 
sammanfaller menar Morgan (2001) vidare. Vi skiljer alltså inte mellan det elever skriver för egen 
del och det eleven skriver för sin lärare (Teledahl, 2016). 

Representationer, som bilder, symboler eller illustrationer, är hjärtat inom matematik och elever 
använder dem som ett verktyg, för att ”förstå, utforska, uttrycka samt ha överblick under arbetet 
med problemlösning” samt ett verktyg för sig själv och för andra (Stylianou, 2011, ss. 265, 271 
förf. övers).  

By examining students’ representations, their language as they construct the 
representations, and their attitude toward mathematics and about how it is 
learned, one can infer their representational capabilities. Further, one can 
explore their understanding of the role of representations in learning 
mathematics (Smith, s. 264).  

Att använda representationer skapar mening och används flera olika av dessa former ökar det 
matematiska lärandet skriver Smith (s. 277). Davis, Young och McLaughlin (refererad i Smith, s. 
266 förf. övers) beskriver att ”representationer är en kombination av något skrivet på ett papper, 
fysiskt objekt som existerar och noggrant konstruerad idé i någons huvud”. Det är vidare ett 
verktyg att användas för att lösa speciella problem då de intar en roll för att skapa förståelse samt 
både möjliggjör och hämmar elevers lärande (Smith, s. 273). 

Att teckna en bild beskrivs som en typisk problemlösningsstrategi. Det skildras som både en 
process och ett resultat då eleven arbetar med uppgiften (Saundry och Nicol, 2006, s. 57). Detta 
kopplar samman det konketa och det abstrakta inom matematiken. Smith (s. 58) menar att språk, 
teckningar och konstruktioner är delar som beskriver matematiskt resonerande. Resultatet i en 
undersökning visar att elever som tecknar under problemlösning antingen gör det som en sorts 
kontroll, som ett stöd för att hålla ordning eller för att förfina representationen. I det sistnämnda 
med risken att det matematiska innehållet förbises (Smith, s. 60). Processen som sker under 
tecknandet har en central roll ”för att väcka barns matemmatiska resonerande till liv” och tecknande 
under problemlösning skapar samtidigt möjlighet för läraren att se och förstå förloppet som sker 
vid problemlösning (Smith, s. 62). 
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2.3 Studiens teoretiska utgångspunkt 
Det engelska uttrycket modes (resurser) beskrivs av Sandström (2017) vara både verbaltexter, 
bilder samt ljud. De är så kallade informationsbärare och Sandström (2017) menar att 
informationen i detta fall handlar om annat än den skrivna texten. Modes kan till exempel vara en 
tecknad bild, en figur som motsvara något konkret, siffror eller finger- och handrörelser. 

2.3.1 Resurser för kommunikation 
Språk är så mycket mer än att tala med varandra och beskrivs som bilder, gester eller blickar 
(Selander och Kress, 2010; Sandström, 2017). Mening skapas genom att vi kombinerar olika 
tecken. Det sker i kommunikation med andra och beskrivs vidare som en process: 

Människan […] en handlande, meningsskapande och social individ som står i 
ständigt samspel med andra människor. Som meningsskapande individer 
bearbetar och uttrycker vi vår förståelse kring saker och ting genom att skapa 
egna kombinationer av tecken – med hjälp av olika medier – i en omskapande, 
eller transformativ, process (Selander och Kress, 2010, s. 20). 

Resurser, tillgängliga för stunden, används för kommunikation och de resurser som finns 
tillgängliga har i sig inte någon betydelse utan det är i dess sociala sammanhang som mening skapas 
(Kress, 1997; Selander och Kress, 2010, ss. 26, 33).  Selander och Kress (2010, ss. 26, 27) beskriver 
resurser för kommunikation som ljud, ord, föremål, gester och rörelsemönster samt skrivtecken i 
vilka även matematiska tecken ingår.  

2.4 Sammanfattning 
I detta avsnitt har syftet med skolämnet matematik beskrivits utifrån styrdokumentens olika delar. 
Elever ska använda sig av matematikens uttrycksformer och kunna kommunicera om matematik i 
olika sammanhang. För de yngre eleverna i förskoleklass handlar mycket om vad som sker i leken 
och vilken betydelse leken har för lärandet genom att använda och samtala utifrån olika 
uttrycksformer.  Representationer är något skrivet, en bild eller något konkret vilka kan användas 
i olika sammanhang. Resurser för kommunikation skapar mening och kan vara det skrivna, det 
talade liksom kroppsrörelser. Resurser sammanför det konkreta och abstrakta inom matematiken 
samtidigt som att teckna en bild beskrivs vara en typisk strategi att ta till vid problemlösning. Det 
skrivna inom matematisk problemlösning har två roller. Det handlar om att uttrycka sig för sin 
egen skull liksom för andra. Kombinationen av de två processerna sker oftast inom skolans 
matematik. Resurserna som åsyftas här, vilka delvis efterfrågas i studiens frågeställning och delvis 
utgör grunden till en senare analys samt bildar även stommen i det senare resultat, kan till exempel 
vara bilder, tecken, ljud och gester. 
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3 Syfte och frågeställning 
Studiens utgångspunkt är elevers kommunikation. Genom att intervjua elever, under tiden de 
arbetar med problemlösning, finns en möjlighet att observera vilka resurser de 
använder för att kommunicera utöver det talade språket. Denna studiens syfte är att använda dessa 
intervjuer för att undersöka vilka resurser för kommunikation elever använder under arbete med 
matematisk problemlösning. Studien ämnar besvara följande frågeställning: 

• Vilken, eller vilka, resurser för kommunikation använder unga elever då de arbetar 
matematisk problemlösning? 
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4 Metod  
I denna studie har elever utfört matematisk problemlösning samtidigt som de har intervjuats och 
elevers resurser för kommunikation skapar studiens utgångspunkt. Syftet i denna studie har styrt 
val av metod och den senare beskrivna analysen (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013, 
ss. 45, 53). Studien har genomfört tio elevintervjuer vilka har spelats in med ljud och bild. En 
intervju ingår inte då den intervjun aldrig sparades, mer om det finns beskrivet i avsnitt 4.4.3 
Inspelning.  Eleverna som ingår i denna studie går i förskoleklass samt årskurs två. Intervjuerna 
har inletts med två pilotintervjuer. De intervjuerna är också del av studien, mer om det i avsnitt 
4.5.2 Insamling av data. 

Följande kapitel beskriver studiens steg gällande planering, genomförande samt analys av data. I 
detta kapitel klargörs och motiveras de metodval samt urval som utförts under studiens gång 
(Nyberg, 2000, s. 99) samt de etiska betänkligheter som ingått. De metodböcker vilka studien 
använt är dels Att förstå barns tankar. Metodbok för barnintervjuer (Doverborg och Pramling 
Samuelsson, 2000) vilken visade sig vara mycket användbar under studiens arbete inför 
intervjuerna. Även Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale och Brinkmann, 2009) har använts, 
ett bra stöd då den riktar sig mot just intervju som metod. 

4.1 Etik 

4.1.1 Egengranskning 
Vid Högskolan Dalarna finns en Forskningsetisk nämnd vilken säkerställer att uppsatser på 
avancerad nivå sker i enlighet med grundläggande forskningsetiska principer och krav. Då denna 
studie involverar människor har Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 
involverar människor använts som en sorts etikkontroll inför arbetet med studien. Studien 
involverar barn och frågorna i denna studie, dess innehåll och karaktär, bedöms inte som etisk 
känsliga. Studien bedöms vara etisk riktig genom att tydligt beskriva och informera om studiens 
frivillighet vilket också deltagande elevers vårdnadshavare tagit del av och samtidigt gett sitt 
samtycke till. De etiska aspekterna som att ge information om studien, dess frivillighet samt allas 
möjlighet att ta del av resultatet framgår i studiens informantbrev (bilaga 1). Informationen fick 
eleverna också muntligt, den inledde varje intervju. 

4.1.2  Forskningsetiska principer 
Inom all forskning ingår ett krav om skydd av deltagande individ. Denna studie har genomfört noga 
etiska överväganden genom att utgå från nedan beskrivna fyra krav, vilket även skedde under 
analysförfarandet. Dessa fyra krav är Vetenskaprådets (2002) krav om information, samtycke, 
konfidentialitet samt nyttjande (refererad i Nyberg, 2000; Kvale och Brinkmann, 2009).  

1. Informationskravet, deltagande elevers vårdnadshavare har informerats om syfte, 
frivillighet har tydliggjorts liksom information om inspelning samt vetskap om att de när 
som helst får avbryta deltagandet utan att ge en anledning till det (bilaga 1).  

2. Samtyckeskravet, i undersökningar med minderåriga måste förmyndare och/eller 
skolmyndighet tillfrågas I denna studie har både vårdnadshavare, skolledning (rektor i detta 
fall) samt elevernas lärare tillfrågats om deltagande. Eleverna tillfrågades också, en extra 
gång, vid intervjutillfället (bilaga 1). 

3. Konfidentialitetskravet, det innebär att intervjuaren har tystnadsplikt och att inga deltagare 
är möjliga att identifiera genom studien. I studien anges inga riktiga namn, ingen 
information om var studien genomförts. Kodnamn använts i alla delar av denna studie.  
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4. Nyttjandekravet, innebär att insamlat material får enbart användas i forskningssyfte och 
studien är enbart tänkt och genomförd för ett forskningsändamål. Material raderas efter 
studiens avslut och ingen annan än författaren har eller kommer använda materialet 
(Nyberg, 2000; Kvale och Brinkmann, 2009). 

4.2 Studiens kvalitet 
Vetenskaplig kvalitet innebär att de ”publicerade resultaten ska vara så korrekta och representativa 
som möjligt” samt kontrollerade och validerade (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 91). Studien är 
skriven på ett sätt så att alla ska kunna ta del av samt förstå dess innehåll. 

4.2.1 Validitet 
Validitet beskriver en studies giltighet och ett mått på att studien undersöker det den har för avsikt 
att undersöka (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 264). Vid fastställandet av en studies validitet ”går 
undersökningens innehåll och syfte före frågorna om metod” fortsätter Kvale och Brinkmann 
(2009, s. 270). Syftet med denna studie har varit underlag för val av metod, val av intervjufrågor 
och grunden till den analys som sedan är genomförd.  

Alla de transkriberade intervjuerna är exakt återgivna från text till tal och när det talade är ordagrant 
återgivet bekräftas en studies validitet bedömer Kvale och Brinkmann (2009, s. 202). Två 
pilotintervjuer utifrån respektive årskurs är gjord vilket också ger denna studie validitet. Likaså är 
både intervjufrågor som problemlösningsuppgifter granskade av studiens handledare inför 
intervjusituationerna vilket ger innehållet ett visst mått av validitet. 

4.2.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten i en studie handlar om att studien ska vara tillförlitlig och noggrann (Kvale och 
Brinkmann, 2009, s. 263). I en intervjustudie handlar det bland annat om i vilken grad deltagare 
kommer ge samma svar till olika intervjuare (s. 264). Om rapporten är så detaljerad att det är 
möjligt att följa temat men också om det är möjligt att upprepa undersökningen (s. 295). Denna 
studie innehåller inledning, syfte, frågeställning, detaljerad metodgenomgång samt en 
analysbeskrivning. Av den anledningen bedöms studien vara möjlig att upprepa och likaså bedöms 
resultaten vara tillförlitliga då de knyter an till studiens syfte och frågeställning. Varje intervju är 
inspelad med ljud och bild vilket ökar dess reliabilitet (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 200). 

4.2.3 Generaliserbarhet 
En vanlig invändning mot intervjustudier är att de består av för få deltagare, det blir svårt att 
generalisera då skriver Kvale och Brinkmann (2009, s. 280). I denna studie har totalt tio elever 
intervjuats. Med få deltagare kan det som sagt bli svårt att generalisera men för många deltagare 
kan påverka de senare granskningarna å andra sidan, ”för många blir svårt att göra ingående 
analyser och tolkningar” fortsätter Kvale och Brinkmann (2009, s. 129).  

4.3 Intervju som metod 
Val av metod utgår från det ämnet som studien bygger på och en studies frågeställning avgör vilken 
metod som används beskriver Nyberg (2000, s. 99). I denna studie valdes en kvalitativ metod 
genom att utföra intervjuer (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 326) samtidigt som eleverna löser 
matematiska problem. Metoden bedöms ge kunskap om vilka resurser för kommunikation unga 
elever använder under arbete med matematisk problemlösning. Val av metod bygger också på att 
en intervju bedöms visa ett resultat omedelbart och på kort tid. Metoden möjliggör för eleverna att 
visa resurser för kommunikation under matematisk problemlösning och för att undersöka vilka 
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resurser elever använder under problemlösning spelades intervjuerna in. Inspelningarna har sedan 
transkriberas (avsnitt 4.4.4 Transkribering) och vidare analyserats (avsnitt 4.5 Dataanalys). 

Denna form av intervju som genomfördes, ett strukturerat samtal i intervjuform, beskrivs som ett 
samtal med utgångspunkt i studiens syfte (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2000, s. 71; Kvale 
och Brinkmann, 2009, s. 19) med relativt få frågor (Falkevall, 2017). Denna studie använder 
färdiga frågor men möjliggjorde samtidigt att följdfrågor ställts (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 
43).  

Som stöd under intervjuerna har en intervjuguide (bilaga 2) använts och baseras på studiens syfte 
och frågeställning. En intervjuguide beskrivs av Kvale och Brinkmann (2000, s. 146) som ett 
manus där ämnet studiens ämne ingår, intervjuare avgör hur strikt den följs under intervjun. I 
denna studie har vissa delar som problemlösningsuppgifter, stödfrågor samt inledande information 
använts under alla intervjuer.  

En intervjustudie beskrivs av Kvale och Brinkmanns (2009) utifrån sju stadier. Stadierna benämns 
som Sju stadier i en intervjuundersökning av Kvale och Brinkmann (2009, s. 118). Dessa sju stadier 
har skapat en bra struktur under arbetet med studien och de kan ses som en checklista inför arbete 
med den här typen av studier då intervjuer genomförs. 

1. Tematisering – Till att börja med formulerades studiens ett syfte och ämne, Detta gjordes 
innan själva intervjuerna planerades och genomfördes. Studiens varför och vad klargjordes 
innan frågan om metod (Kvale och Brinkmann, ss. 118, 120). 

2. Planering – Förberedelser har varit a och o inför och under denna studie. Både vilken 
kunskap som eftersträvas som de moraliska konsekvenserna togs i beaktande inför, under 
och efter de genomförda intervjuerna. 

3. Intervju – intervjuer har genomförts med stöd av en intervjuguide (bilaga 2) vilken knyter 
an till studiens syfte och frågeställning. 

4. Utskrift – Alla intervjuer har transkriberats, nästan 100 sidor text motsvarar de nio 
intervjuerna som visar studiens resultat. 

5. Analys – Se 4.5 Dataanalys. 
6. Verifiering – Detta innebär att resultatens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet har 

fastställts. 
7. Rapportering – Resultatet har beaktat de etiska aspekterna och studien har lett till ”en läsbar 

produkt” i sin helhet (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 118), se vidare under rubriken 4.2 
Studiens kvalitet. 

4.3.1 Urval 
Denna intervjustudie genomfördes på en skola i Mellansverige. Skolan kontaktades i ett tidigt 
skede och tilltänkta elever fick tidigt information genom informantbrevet (Falkevall, 2017) (bilaga 
1). Den biträdande rektorn kontaktades initialt och genom denne fick författare kontakt med 
klasslärare för de årskurser tilltänkta till studien. Information sändes via e-post. Informationen var 
tydlig med att elevintervjuer skulle genomföras under arbete med problem och problemlösning. 
Respektive klasslärare gjorde sedan ett urval och eleverna skulle representera en större del av 
klassen med en medelnivå kunskapsmässigt (Nyberg, 2000, s. 107). Kunskapsnivån har inte en 
betydande roll för urvalet då studiens syfte är att undersöka vilka resurser för kommunikation 
elever använder. I varje klass valdes fyra elever ut – två flickor och två pojkar, totalt åtta elever. I 
studien kan eleverna komma att benämnas ”yngre elever” för förskoleklass och ”äldre elever” för 
de i årskurs två. 
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I förskoleklass mottog sex elevers vårdnadshavare informantbrevet då läraren på så vis hade några 
extra elever utifall en tilltänkt elev skulle vara borta på dagen för den planerade intervjun, läraren 
tog självmant det beslutet. I årskurs två mottog fyra elevers vårdnadshavare informantbrev där även 
läraren ringde respektive vårdnadshavare för att kontollera allas medverkan i studien. Även 
pilotintervjer har föregåtts av information och informantbrev till respektive vårdnadshavare.  

Tabell 1. En översikt av studiens deltagande elever (Nyberg, 2000, s. 108). 

 

4.4 Intervjuer 
Val av problemlösningsuppgifter till intervjuerna har utgått från frågornas möjlighet till diskussion 
samt studiens frågeställning, eleverna utförde alltså matematisk problemlösning som en del av 
intervjun där intervjuguiden i bilaga 2 varit utgångspunkten. Eleverna intervjuades en och en 
samtidigt som de utförde matematisk problemlösning.  Under intervjuerna har frågorna modifierats 
något utifrån till exempel respektive elevs intresse. Frågornas struktur och upplägg har inte 
förändrats. Under arbete med problemlösning ger barn upp om det blir för svårt menar Doverborg 
och Pramling Samuelsson (2000, s. 16) därav studiens noga val av problemlösningsuppgifter och 
en av anledningarna att genomföra pilotintervjuer. 

Varje intervju inleddes med en introduktion, det var lika under alla tio intervjuer. Eleverna fick där 
information om personen som intervjuade, syftet med studien och intervjun i stort (Kvale och 
Brinkmann, 2009, s. 20) liksom de etiska delarna vilka beskrivs i avsnitt 4.1 Etik. Korta, enkla och 
uppmuntrande frågor användes mestadels utöver problemlösningsuppgifterna. Uppmuntrande 
frågor är till exempel ”hur menar du”, ”berätta mer”, ”varför” och ”när” (Doverborg och Pramling 
Samuelsson, 2000, ss. 43, 149, 150) för att få bort känslan av att bli förhörd. Anledningen till att 
inte enbart prata om problemlösning beror på att intervjun skulle vara en situation där eleven kände 
sig bekväm och som möjliggjorde till kommunikation mellan elev och författare. 

4.4.1 Intervjufrågor 
Här beskrivs de problemlösningsuppgifter vilka använts under intervjuerna och de är samma som 
prövades under pilotintervjuerna. De är lätta att förstå, utmanande, tillåts ta tid, är möjliga att lösas 

kodnamn årskurs kön

Elev F f-klass pojke
G f-klass flicka
H f-klass flicka
I f-klass pojke
J f-klass pojke
K 2 pojke
L 2 pojke
M 2 flicka
N 2 flicka
O 2 pojke
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på olika sätt med olika representationer (resurser) och olika lösningar för samma problem (Taflin, 
2007, ss.11, 15, 56). Vidare ska problemlösningsuppgifter vara ”givande, spännande uppgift, en 
utmaning” (Cai, 2003). De har inte givna svar vilket också var ett kriterium inför val av uppgifter 
till studien. Begreppet uppgift och problemlösningsuppgift beskriver samma typ av uppgift i 
studien. 

Dessa valdes till eleverna i förskoleklass:  

1. Jag har sett djur som har tio ben tillsammans – vilka såg jag? 
2. Ni har bakat bullar och ska lägga dem i påsar. Hur många lägger ni i varje påse?  
3. I en klass är det dubbelt så många flickor som pojkar. Hur många elever finns det i klassen? 

Dessa valdes till eleverna i årskurs två med a-d som eventuella följdfrågor: 

4. Du har nio kulor och din kompis har 17 kulor. Hur många kulor behöver din kompis ge till 
dig för att ni ska ha lika många? 

5. Jag såg djur som tillsammans hade 68 ben – vad var det för djur jag såg? 
6. Ville och Ellen är 12 år tillsammans. Hur många år äldre är det om fyra år? 

a. Hur många år är respektive barn nu? 
b. Hur många år äldre är de om två år? 
c. Hur många år för fem år sedan? 
d. Hur många år yngre för ett år sedan? 

Uppgifterna har i vissa fall modifierats något under intervjuerna beroende på utvecklingen under 
själva intervjun. Ändringar har till exempel gällt namn, vad för bakverk eller liknande. Alla 
uppgifterna återfinns på NCM:s3 hemsida, utom uppgift två, och är så kallade Känguruuppgifter. 
Uppgift två kommer från Ahlberg (2000, s. 34). 

4.4.2 Insamling av data  
Alla elever gavs möjlighet att använda papper och penna under intervjun. Det beror på att studien 
hade för avsikt att genomföra uppgifterna så lik deras klassrum som möjligt. Där har eleverna 
tillgång till både papper och penna samt konkret material vilket flera av de yngre eleverna använde 
någon gång under intervjun. Alla intervjuer, utom pilotintervjuer, genomfördes på respektives 
skola. Intervjuerna har genomförts genom att elev och intervjuare har suttit mitt emot varandra för 
att då möjliggöra ögonkontakt (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2000, s. 25). Intervjuerna 
planerades att genomföras under cirka 30 minuter enligt studiens informantbrev. Den tiden höll i 
princip under alla intervjuer. De yngsta eleverna samt en i årskurs två intervjuades något kortare 
än de andra, runt 20 minuter. 

Inom denna studie har två pilotintervjuer gjorts. Under pilotintervjuerna intervjuades två pojkar, 
en i förskoleklass och en i årskurs två. En pilotintervju beskrivs av Falkevall (2017) som en 
övningsintervju. Under pilotintervjuerna genomfördes intervjuerna så lik ordinarie intervju som 
möjligt (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2000, s. 31) med avsikt att pröva intervjuerna, 
frågorna och intervjuernas upplägg. Även här användes intervjuguiden i bilaga 2. Då problemen 
inte frångår ordinarie intervjuer nämnvärt ingår pilotintervjuerna i denna studies resultat. Detta 
innebär att det ingår totalt tio elever mot tidigare beskrivna åtta (se 4.3.1 Urval). Pilotintervjuerna 
är inte möjlig att identifiera och de behåller sin anonymitet i slutresultatet liksom i hela studien. 
Anledning till att genomföra pilotintervju handlar också om att testa så tekniken, vilken användes 
för att spela in, skulle fungera som tänkt och om eleverna skulle höras och synas under inspelningen 
                                                           
3 Nationellt Centrum för Matematikundervisning – http://ncm.gu.se/kangaru 
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som utfördes. Skillnaden mellan pilotintervjuer och ordinarie intervjuer består av att 
pilotintervjuerna inte genomfördes i en skolmiljö samt att deltagarna har en personlig koppling till 
intervjuaren. 

Alla eleverna intervjuades en och en och de hade tillgång till vitt papper samt tuschpennor. 
Förskoleklassens elever hade även tillgång till lekpengar och sudd formade som djur. De äldre 
eleverna fick uppgifterna utskrivna på ett papper. Intervjuerna i förskoleklass genomfördes under 
en och samma dag. Två intervjuer genomfördes innan lunch och de andra två efter lunch och rast. 
I årskurs två intervjuades eleverna under två dagar.  Eleverna i förskoleklass har ett rum i anslutning 
till sitt klassrum i vilken intervjuerna var tänkta att genomföras i. Dagen för intervjuerna var en 
elev i klassen sjuk så rummet var upptaget.  Det är ont om lediga rum så elevernas lärare hänvisade 
till att genomföra intervjuerna i lärarlagets personalrum där två av intervjuerna också genomfördes. 
Övriga skedde i ett annat rum. Intervjuerna i årskurs två genomfördes i ett rum i anslutning till 
deras klassrum. Under den första intervjun placerades eleven vänd mot en korridor och blev störd 
av det som hände där. Under de tre resterande intervjuerna placerades eleverna med ryggen mot 
korridoren och tittade mot en vägg med fönster.  

4.4.3 Inspelning  
Det finns olika tekniska utrustningar att använda för inspelningar där både ljud och bild återges. 
Att ha en intervju inspelad ger frihet och möjlighet att koncentrera sig på ämnet menar Kvale och 
Brinkmann (2009, s. 194) och det möjliggör också att se kroppsspråk (s. 195) och att se den 
kommunikation (s. 316) som sker.   

Intervjuerna har spelats in via en extern webkamera. Webkameran har, för att fungera som en 
inspelningsmodul, varit direkt kopplad till en laptop under inspelningsförfarandet. För 
inspelningen användes applikationen Windows Movie Maker 4 . Att ha laptop med under 
intervjuerna har också möjliggjort en viss övervakning av inspelningen. Det har också möjliggjort 
ett snabbt förfarande att spara undan de gjorda inspelningarna. Omedelbart, i direkt anslutning till 
respektive intervju, sparades inspelningen i en lösenordskyddad mapp på datorns ”skrivbord”. Alla 
intervjuer har sparats utom en då teknikproblem gjorde att en intervju inte sparades och återfanns 
aldrig heller.  Det inspelade intervjuerna har varit omöjliga för andra än författare att ta del av. 
Utifrån de tekniska förutsättningarna som finns beslutades att spara inspelningar och 
transkriberingar på en dator. Datorn är lösenordskyddad och likaså mappen där materialet har varit 
samlat under studiens gång. Allt material i denna studie har raderats efter studiens färdigställande. 

4.4.4 Transkribering 
Att transkribera betyder att omskriva. Här handlar det om att ändra form från tal till text. Alla 
videoinspelade intervjuer har transkriberats. Transkriberingen gjordes efter att dagens sista intervju 
avslutats. En intervju har inte transkriberats då intervjun inte sparades korrekt och således inte är 
möjlig att lyssna på. Den intervjun upptas heller inte i denna studie utan den förblir okänd. 
Noggrannhet har varit ett ledord under arbetet med att överföra det talade till skriven text (Wedin, 
2016). Då studien har fokuserat resurser för kommunikation unga använder har enbart de relevanta 
delarna (Falkevall, 2017) transkriberats således inte om intervjun hamnade utanför ämne eller syfte 
och frågeställning.  

Vissa redigeringsprinciper (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 301) har använts under arbetet med att 
transkribera intervjuerna. Det betyder att vissa tecken i transkriberingen motsvarar ljud eller 
liknande. Under den första genomlyssning av de nio inspelningar transkribetades det talade men 
                                                           
4 http://www.windows-movie-maker.org/ 
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också elevernas gester eller om de tecknade lades in i texten som har formen av en dialog (Kvale 
och Brinkmann, 2009, s. 305).  Även då elever har suckat, tänkt en längre stund eller skrattat återges 
det i transkriberingen. Till exempel när elever har tecknat och skrivit under intervjun. Gester och 
annat återfinns med kursiv text i de återgivna intervjuerna. I transkriberingen är deltagarna också 
anonyma, eleven anges med sitt kodnamn och intervjuaren är ”I” i de transkriberade intervjuerna. 
Talspråk är omskrivet till en mer lättläst text. Till exempel är ändelser tillagda ”la” i talspråket är 
transkriberat som ”lade”. Tvekord och småord som ”eh” och ”mmm” är inte transkriberade (Wedin, 
2016) utom då det är ett uppenbart svar på en fråga. ”Mmm” återfinns till exempel om personen 
använt det för svar på fråga som ”ja”. Längre pauser eller tystnad transkriberas med denna 
kombination av tecken (…).  

Överföringen till skriven text är gjort så lik det talade språket som möjligt (Wedin, 2016) därför 
har punkter, kommatecken och stor bokstav uteslutits utom vid uppenbara frågeställningar under 
intervjun. Snedstreck. /, används i transkriberingen där det naturligt skulle ha varit ett skiljetecken 
i en skriven text (Wedin, 2016). Flera gånger upprepar intervjupersonen elevers svar på frågor, inte 
heller dessa upprepningar återfinns transkriberade om det inte är så att intervjuaren uppfattat svaret 
felaktigt. De nio intervjuerna som transkriberats har tillsammans genererat knappt 100 sidor text i 
dialogform.  

4.5 Dataanalys 
Då studiens syfte är att intervjua elever under tiden de arbetar med problemlösning skapades också 
en möjlighet att observera vilka resurser för kommunikation de använde. Frågan som studien ämnar 
besvara handlar om vilka resurser eleverna använde medför att analysen utgår från den delen av 
intervjun där eleverna arbetar med problemlösning. De problemlösningsuppgifterna beskrivs i 
4.4.1 Intervjufrågor.  

4.5.1 Kategorier 
Nedan är de kategorier vilket motsvarar, i bakgrunden beskrivna, resurser för kommunikation 
(Selander och Kress, 2010) vilka studien har utgått från. Varje kategori motsvarar olika typer av 
resurser för kommunikation som elever använder under tiden de genomför matematisk 
problemlösning. Dessa återfinns vidare i kapitel 5 Resultat och vidare i kapitel 6 Diskussion.  

• Skrivtecken är antingen siffror eller tecken som till exempel streck och ringar. 
• Bild är tecknande och motsvarar att rita en bild till exempel. 
• Ljud är antingen att eleverna räknar högt eller annat. Annat kan vara ljud med munnen 

exempelvis som en reaktion eller uttryck för något. 
• Gester är rörelsemönster och kan vara fingerräkning eller övrig kroppsrörelse som 

nickning, huvudskakning och axelryck. 

4.5.2 Genomförande av analys  
Analysen är genomförd i två steg och utgångspunkten är den tidigare beskrivna teoretiska 
utgångspunkten och Selander och Kress (2010, ss. 26, 27) resurser (modes) för kommunikation. 
Se vidare beskrivningen av resurser för kommunikation, avsnitt 2.3 Studiens teoretiska 
utgångspunkt och avsnitt 4.5.1 Kategorier. En första övergripande analys utifrån de resurser för 
kommunikation som definieras genomfördes redan under transkriberingsarbetet. Under tiden som 
elevens tal transkriberas noterades de resurser för kommunikation som eleven använde utifrån 
kategorierna skrivtecken, bilder, ljud och gester. Alla inspelade intervjuer har tittats på ett flertal 
gånger och alla transkriberingar är genomlästa ett flertal gånger.   
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I det första steget noterades vilka resurser för kommunikation, utifrån studiens kategorier, eleverna 
använde under hela den genomförda intervjun. Genom att titta på intervjuerna och läsa 
transkriberingarna gjordes en urskiljning av resurser utifrån kategorierna. I arbetet med att 
sammanställa vilka resurser eleverna använder inom respektive kategori skapades en matris med 
de definierade kategorierna. Detta skapade en övergripande bild av de resurser som användes under 
hela de genomförda intervjuerna. 

I steg två inriktades arbetet på vilka resurser för kommunikation som eleverna använde då de löste 
de specifika problemlösningsuppgifterna (se 4.4.1 Intervjufrågor). Även här gjordes en urskiljning 
av resurser utifrån kategorierna genom att utgå från genomförda intervjuer och läsa 
transkriberingar. Dessa noterades i en egen matris med problemlösningsuppgifterna tydliggjorda. 
Matriserna har möjliggjort en överblick och kan användas för att jämföra resultatet mellan eleverna. 
Då alla elever fått samma uppgifter och problem har det varit en värdefull sammanfattning att utgå 
från i arbetet med att analysera och presentera ett resultat. Matriserna som skapades under detta 
analysarbete återfinns i slutet av kapitel 5 Resultat då det ingår i studiens resultat och visar elevers 
använda resurser under intervjun på ett översiktligt sätt.  

Metoddelen i denna studie har beskrivit hur studien genomförts och vilka metodval som infunnits 
under studiens gång tillsammans med etiska betänkligheter. Här ingick en presentation av eleverna 
som ingå i studien samt hur analysen genomförts. Nu följer ett kapitel som beskriver studiens 
resultat och visar vilka resurser för kommunikation som unga elever använder under tiden de 
arbetar med matematisk problemlösning. 
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5 Resultat 
Följande kapitel innehåller studiens resultat och och beskrivs utifrån studiens syftet och den 
frågeställning som studien ämnar besvara. Resultatet är uppdelat utifrån respektive resurs för 
kommunikation som eleverna i studien har använt, utifrån studiens kategorier skrivtecken, bild, 
ljus samt gester vilka knyter an till studiens syfte samt teroretiska utgångspunkt. Av den 
anledningen beskrivs inte kommunikation i form av det talade språket då det inte har varit syftet 
med studien. Under varje rubrik, som motsvarar den kategori av resurs som analysen genererade, 
beskrivs hur eleverna använde resursen och i vissa fall med exempel. Detta kapitel avslutas med 
en sammanfattning av studiens resultat och där finns matriserna vilka använts för att tydligöra 
studiens resultat. Matriserna kan också användas som en översikt eller överblick över vilka 
resurser för kommunikation eleverna har använt under arbete med problemlösning. 

Följande kapitel innehåller en hel del citat. Det är utdrag ur studiens genomförda intervjuer 
(transkriberingar) och beskrivs som det ”vanligaste sättet att presentera resultat från 
intervjuundersökningar” (Kvale och Brinkmann, 2009, s, 299). Elevers bilder och användning av 
tecken finns också med i denna del för att förtydliga hur eleverna använt resurser under arbete med 
problemlösning och i några fall under andra delar av intervjuerna. 

5.1 Elevers resurser för kommunikation 
5.1.1 Skrivtecken 
Ingen av de yngre eleverna skriver siffror under arbetet med matematisk problemlösning vilket två 
av de äldre gör. Dels skrivs siffrorna för att räkna ut antal ben på respektive djur (kontroll) men 
också som ett förtydligande i hur tankegångarna går under tiden eleven arbetade med uppgiften. 
Den här eleven använder räknar ihop och summerar amntal ben genom att visa en uppställning 
med alla djurens ben, vilket syns i delen från intervjun samt i den bild som eleven har gjort längre 
ner. Eleven skriver i vänster spalt antal djur vilka multiplicerats med sina ben, summan adderas 
ihop med föregående summa så det totala antalet ben adderas ihop per djur i vänster spalt och ger 
stegvis antal totala ben 22, 32, 44 och så vidare. 

  
Bild 1. Elevens uträkning med siffror under uppgiften 68 ben. 
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/…/Elev K: fyra/ det är sexton ben om jag tar (…) eh (…) 
I: vad tror du att det var mer för djur då? 
Elev K: (…) tre flamingos  
I: hur mycket är du uppe i då? 
Elev K: sexton plus sex/ det är tjugotvå/ tjugotvå ben och du sa  
I: sextioåtta/ ganska många ben 
Elev K: tre gorillor eller fem gorillor 
I: hur många ben har de då? 
Elev K: två/ så är det (…) tio ben/ tio då har jag trettiotvå (…) tre tigrar/ det 
är tolv ben/ fyrtio (…) oj jo vilken konstig fyra  
I: vad blev det sa du? 
Elev K: fyrtiofyra/ de och de pekar på sitt papper tre krokodiler 
I: tre krokodiler också/ oj oj oj 
Elev K: och det är också tolv räknar i huvudet 
I: hur tänker du då? Då vet du hur många du hade innan? 
Elev K: det här är de två/ det är de tre/ det här är de fyra/ de här är de fem. 
Tecknar streck på sin teckning från varje antal djur till summan efter 
ihopräkning /…/ 

 

Ytterligare en elev i årskurs två använder skrivtecken i form av siffror under arbetet med att räkna 
ihop antal ben till 68. Eleven skriver summan i uppställningen av talet som en sorts kontroll, 
summan tydliggör hur långt eleven har kommit i sin uträkning. Tre plus tre är inte 20 utan eleven 
har tidigare lagt ihop tre djur som tillsammans var tio ben så varje ”trea” motsvarar tre djur med 
tio ben. Slutligen lade eleven till två ben för att på så vis komma fram till 68 ben. 

 

/…/Elev N: ja/ först hade jag ju de tre djuren som blev till tio plussar jag på 
tre djur till och det är lika med tjugo  
I: så hästen och så blir det en till häst och så  
Elev N: och sedan lägger jag till tre djur igen och sedan tre djur igen blir lika 
med fyrtio sedan lägger jag till tre djur och så blir det och sedan tre djur igen 
det är sextio sedan måste jag ha bara åtta ben och då kan jag/ så kan man 
räkna skriver under hela tiden fast det blir ganska långt  
I: ja/ men det är ju så då har ju du sett lite olika djur/…/ 
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Bild 3. Elevens uträkning under uppgiften med 68 ben. Här skriver eleven summan efter varje 
addition.  

Det är en elev i förskoleklass som använder figurer eller skrivtecken under problemlösning. Det 
var när eleven skulle kryssa bort, motsvarande subtrahera, antal skorpor som intervjuaren hade 
tecknat. I detta fall handlade det alltså om att eleven använde en redan tecknad bild. Eleven gjorde 
detta för att visa och för att det under samtalet blev lite otydligt hur många av sorten som blev 
kvar. Med andra ord användes detta för att kontrollera och förtydliga tanken och räknesättet. 

 

/…/ Elev F: vänta/ ett/ vänta åtta nio 
I: Vänta/ det var ju fem 
Elev F: tio elva fem/ just det det var ju tio 
I: Tänk så här att det var  
Elev F fortsätter räkna med fingrarna 
Elev F: Tretton 
I: berätta hur du tänker? Kan du förklara lite hur du tänker? 
Elev F: jag tänker 
I: tänker du såhär? Att du från början hur många hade du/ hur många var det 
då? 
Elev F: eh (…) det var tretton 
I: tretton från början/ okej hur många åt ni upp allihopa? Alla 
Elev F: åtta 
I: ni åt upp åtta 
Elev F: mmm 
I: så om ni har tretton kakor och ritar tretton kakor på ett papper kolla här/ 
här är tretton skorpor/ hur många åt ni upp sa du?  
Elev F: eh (…)  åtta 
I: åtta ka du ta bort åtta här ifrån/ om du kryssar med din penna 
Elev F: ska jag ta bort? Väljer en penna i högen 
I: ska du berätta hur du tänker?/…/ 
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Bild 4. Elev F tar bort (subtraherar) och använder skrivtecken i form av kryss. 

Två äldre elever använder tecken, dels i uppgiften med kulor, men också i uppgiften med antal 
ben. I båda fallen använder eleverna tecken för att underlätta uträkningen och som ett sätt att 
visualiusera själva uppgiften. Eleven väljer att göra streck i stället för till exempel kulor (Bild 5)  
och i det andra fallet använder en annan elev streck för att visa antal ben (Bild 6). På den 
sistnämnda bilden visar eleven antalet par ben genom att ringa in med lila penna. Det var ett sätt 
att underlätta räkningen. Eleven startar med att ringa in de rosa paren ben men övergår till att 
sttryka under då det tog tid att ringa in alla ”ben”. 

 

 

Bild 5. Elevens arbete med uppgiften kulor. Varje streck motsvarar en (1) kula 
och här syns samtidigt hur eleven ”gav bort” kulor genom att stryka de som 
skulle räknas bort. 
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Bild 6. Visar tecken under arbete med uppgiften 68 ben. Varje rosa streck motsvarar ett (1) ben. 
Inringat i lila är när eleven räknade antal par (2) ben. De lila strecken användes i stället för ringar 
vid sammanställning av par (2) ben.  

5.1.2 Bild 
Alla elever i förskoleklass, utom en, spontantecknade under hela intervjun. De började teckna på 
måfå någonting som i sig inte har med uppgifterna att göra. Även om intervjuaren tydligt visade 
att eleverna kunde använda papper och penna gjorde två av nio elever det under arbetet med 
problemlösningsuppgifterna. De två eleverna använde här papper och penna för att förtydliga sitt 
tankesätt med att till teckna bilder på de djur som ingick i uppgiften med tio ben (Bild 8). En av 
dessa bilder påbörjades men slutfördes aldrig. Av de äldre eleverna tecknade ingen bilder under 
intervjuerna även om de erbjöds papper och penna. Intervjuaren själv har vid två tillfällen tecknat 
en bild för att förtydliga en fråga (Bild 7), det gällde uppgiften innehållande djur med ett visst antal 
ben. 

 
Bild 7. ”Djur” tecknade av intervjuare för att visa hur eleven kan räkna ihop antalet ben, fyra per 
djur. 
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Bild 8. De djur som elev H tecknade under uppgiften tio ben. En katt, en hund samt en hare.  

5.1.3 Ljud 
De ljud som eleverna använder är andra ljud än själva räknande. I studien har de mesta ljuden 
bestått av att elever skrattar, suckar eller andra ljud som inte är ord eller tal. Det har varit svårt att 
avgöra dess roll i resurs vid problemlösning men samtidigt är det oftast ljud som kommer när 
eleven uttrycker att det är svårt eller när det handlar om uppgiften och dess innehåll. Exempelvis 
så har elever tyckt att vissa uppgifter varit lite svåra. 

Under kategorin ljud ingår räknar vilket innebär att studien tittat på om eleverna räknar högt under 
intervjun. Alla elever räknar högt om man ser till hela tiden för intervjun. Däremot är det tre som 
inte gör det sett till vad som sker under de specifika problemlösningsuppgifterna. Flera elever 
räknar tyst för sig själva vilket inte ingår i som en kategori inom resurser för kommunikation och 
således inte återfinns i resultatet i denna studie. 

5.1.4 Gester 
Fingrar som resurs betyder att enbart fingerräkning användes inom den kategorin. De tydligaste 
användarna av fingerräkning är eleverna i förskoleklass och där använder alla elever i studien sina 
fingrar. Fingrar används, dels att visa intervjuaren hur många som ett antal, men också som en hjälp 
under sammanräkning. 

Nedan visar elevers användning av fingrar, det är utdrag från elevers intervjutranskriberingar: 

/…/Elev F: räcker upp handen tupp… den har två ben/ en haj den har två 
ben/ det blir fyra slår ihop händerna 
I: har hajen två ben, ja 
Elev F: sedan… så lägger jag till en leopard/ den har fyra fötter visar fyra 
fingrar 
I: ja 
Elev F: sedan behöver jag ett djur som har två fötter/ det är enkelt  
I: vilket djur är det? Vad tar du då? 
Elev F: en… en fisk 
I: en fisk/ mm/ en tupp sa du först för den har två ben 
Elev F: mmm 
I: sedan sa du/.../ 
/.../Elev F: en haj 
I: för den har två ben/.../ 
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/.../I: hur kom du fram till det då?  
Elev F: jag räknade på fingrarna visar med händerna/.../  

 

/.../Elev H: fyra skrattar små små ben 
I: om det är tre zebror som man ser samtidigt hur många ben blir det då? 
Elev H: räknar tyst här har vi fyra visar med fingrarna sedan tar vi fyra till 
så tar vi fyra till (…) tolv/.../ 

 

/.../I: hur många pingviner har tio ben? 
Elev H: använder fingrarna ett två tre fyra fem/ ett två/ det är en/ tre fyra/ 
fem sex eh det är den tittar på intervjuaren 
I: tredje va? 
Elev H: tredje/ och sju åtta det är den sjunde 
I: då har du fyra va? 
Elev H: ja/ fyra och de här två blir/ blev fem/ fem pingviner 
I: fem pingviner/ det stämmer jättebra det/ så hur tänkte du du tog alltså 
fingrarna berätta  
Elev H: och räknade  
I: hur tänkte du då?  
Elev H: jag tänkte så här att en pingvin har ju bara två ben så då gjorde jag 
två ben sådär visar med fingrarna två ben två ben två ben två ben två ben/.../ 

 

/.../Elev N: vänta/ först har jag nio sedan tar jag sjutton till fast hm och då 
säger man att man ger bort först en kula räknar på fingrarna 
I: ger kompisen bort en kula till dig 
Elev N: tittar upp ja då är det tio och sexton och sedan ger kompisen bort tre 
kulor till/ till mig och då får vi båda tretton 
I: det stämmer bra/ så hur många kulor var det som kompisen gav 
Elev N: fyra/.../ 

 

Kroppsrörelser i denna studie innebär att elever också visar med kroppen. Till exempel hur ett djur 
ser ut eller rör sig under arbetet med antal ben. De flesta resurserna som sker under tiden de arbetar 
med matematisk problemlösning är just olika kroppsrörelser av olika typ. Flera elever förtydligar 
med att peka och visa händer. Flera elever svarar på frågor och samtidigt rör på huvudet eller rycker 
på axlarna. Kroppsrörelser innebär också att elever har tittat sig omkring. Det kan vara när de inte 
riktigt vet och upplever osäkerhet på en fråga eller när de upplevs tänka innan deras svar avges. 

5.1.5 Inga uppenbara resurser 
Det är en elev som i princip inte har använt några uppenbara resurser för kommunikation under 
samtalet med intervjuaren. Eleven har givetvis använt sig av andra resurser men då kognitiva 
resurser (som huvudräkning). Den eleven besvarade alla problemuppgifter på kort tid och den 
intervjun är också den allra kortaste inom studien. En av studiens elever sticker ut på så vis men 
också genom sättet eleven räknade ut problemet med kulorna. Här följer elevens beskrivning: 
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/…/ I: tretton mmm/ hur många så har du fått hur många fick du då för att 
det skulle bli  
Elev O: det var sjutton plus sex/ nej ja 
I: mmm 
Elev O: sjutton plus sex det är lika med/ nej nu har jag tänkt helt fel 
I: vänta/ jag har den här jag kan visa tar fram uppgiften på ett papper som 
text på pappret/ du hade nio så hade din kompis sjutton 
Elev O: ja/ då är det tjugosex 
I: ja  
Elev O: ja och om man delar tjugosex så blir det ju tolv/ nej jag menar 
tretton  
I: tretton/ okej så du tänkte så/ hur kom du fram/ hur kom på att du skulle 
göra så då?  
Elev O: det blev lite enklare eftersom att annars ska man hålla på och ta bort 
kulor hela tiden/…/ 

5.2 Sammanfattningsvis 
I studien har elevers resurser för kommunikation undersökts genom att genomföra elevintervjuer. 
Utanför de mest uppenbara resurser för komunikation, som sker verbalt, visar studien att eleverna 
i studien användera alla de definierade kategorierna som är skrivtecken, bilder, ljud och gester.  

Ett huvudresultat har fastställts genom att se hur mycket en resurs har använts vid arbete med 
problemlösning under intervjuerna. I resultatet syns att elever använder en rad resurser för 
kommunikation och tydligast är de resurser där eleverna använder kroppen under kategorierna 
gester och ljud som i räkning. Annat ljud används nästan inte alls. Resurserna används framförallt 
som ett sorts tydliggörande av uträkningen men även för att räkna ihop då de intervjuas och 
genomför matematisk problemlösning. En elev tecknade en bild. 

Skrivtecken (siffror och figurer) används men av en liten andel elever och minst frekvent sker det 
hos de yngsta i förskoleklass. Av de som använt skrivtecken sker det främst för att räkna ihop, som 
en uppställning, för att hålla reda på antal av något konkret. Till exempel och för att förtydliga – 
för en kontroll. Av samma anledning använder eleverna sina gester som kroppsrörelser och fingrar 
vid räkning som ett stöd och för att hålla reda på summorna. En av de eleverna använder många 
gester och det handlar då om axelryckningar, huvuskakningar samt nickningar. Gester i studien 
handlar bland annat om fingerräkning och alla de yngre eleverna räknar på fingrarna under 
problemlösning. Av de äldre använder två stycken fingerräkning vid problemlösning. Räknar högt 
däremot, det gör alla elever utom tre. En elev använde få observerbara resurser under sitt arbete 
med problemlösning. Nu följer de matriserna som överskådligt visar användandet av resurser för 
kommunikation under arbete med matematiska problemlösning. 

5.2.1 Matriser 
Matriserna skapades under analysmomenten och ger en överblick av de resurser eleverna använde 
för kommunikation under problemlösning. X i matriserna betyder att eleven använt resursen och 
siffran inom parentes är antalet gånger den resursen brukats under intervjun.  För kategorierna 
skrivtecken och bild har det inte räknats antal utan där är det bara kryssat med X om eleven använt 
den resursen. Alla problemlösningsuppgifter är inte utförda av alla elever och det syns tydligare i 
Matris 1. 
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Matris 1. Elevers användande av resurser vid problemlösning. Problemlösningsuppgifter, uppgift, 
har tydliggjorts i denna matris.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bild
Elev Uppgift Siffror Figurer & tecken Tecknande Annat Räknar Fingrar Kroppsrörelser

Tio ben
Ritar, hör 

inte till 
uppgiften

X X (2) X (2)

Antal 
bakverk

X Intervjuare 
ritar 

X X (2)

Dubbelt så 
många

Påbörjar

Tio ben
Intervjuare 

ritar 
X (4) X X (8)

Antal 
bakverk

X (6)

Tio ben
X Ritar 
djuren

X X (2) X (6) X (8)

Antal 
bakverk

X (4)

Tio ben
Ritar, hör 

inte till 
uppgiften

X X (6)

Antal 
bakverk 

X X X (2)

Dubbelt så 
många

*inga resurser 
under uppgiften

Elev G

Elev H

Resurser under studiens specifika problemlösningsuppgifter

Skrivtecken Ljud Gester

Elev F

Elev I
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Matris 2 (fortsättning).  

 
 

  

Hur många 
kulor

X (3)

68 ben X X X (6)
Hur många 
år 
tillsammans

X (5)

Hur många 
kulor

X X X (3)

68 ben X X (2)
Hur många 
år 
tillsammans

X (3)

Hur många 
kulor

X X

68 ben X X (5) X (6) X (2)
Hur många 
kulor

X X (2)

68 ben X X (3) X (5) X (2) X (4)
Hur många 
år 
tillsammans

X

Hur många 
kulor

X

68 ben X (3)
Hur många 
år 
tillsammans

*inga resurser 
under uppgiften

Elev K

Elev L

Elev M

Elev N

Elev O
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6 Diskussion 
Diskussionskapitlet är uppdelat i en resultatdiskussion, metoddiskussion, slutsats samt 
avslutningsvis en del om vidare forskning. För att besvara studiens frågeställning har intervjuer 
med elever genomförts vars syfte varit att undersöka vilka resurser för kommunikation som unga 
använder då de utför matematisk problemlösning. Denna studies teoretiska utgångspunkt är 
Selander och Kress (2010, ss. 26, 27) beskrivning av modes, eller resurser. Resurser för 
kommunikation kan vara bilder, ljud eller kroppsrörelser (Kress, 2000; Kress, 2010).  

6.1 Resultatdiskussion 
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till tidigare beskriven forskning, studier samt 
teoretisk utgångspunkt.  

Det är tydligt satt eleverna i studien använder sig av olika sorters resurser även om det är resurser 
inom kategorierna ljud och gester som använts mest frekvent och representerar således den här 
studiens huvudresultat. Ljud som kategori innebär annat ljud än det som sker då elever räknar högt. 
I övrigt visar eleverna inga andra resurser inom kategorin ljud. Gester som kategori innebär 
framförallt fingerräkning och kroppsrörelser som nickningar samt vid förtydligande för att visa vad 
de menar. Liksom vad forskningen beskriver i studiens bakgrund har ljud och gester använts under 
arbetet med matematisk problemlösning som ett verktyg för att skapa förståelse (Smith, s. 273). 
Elevernas förtydligar med sina kroppsrörelser och fingerräkning har varit en resurs som använts av 
alla i förskoleklass och av nästan alla i årskurs två. Under intervjuerna har fingerräkning använts 
som ett sätt att visa intervjuaren ett antal, som en hjälp under sammanräkningen och som ett 
förtydligande. I bakgrunden beskrivs hur representationer (resurser) används som en sorts verktyg 
för att förstå, uttrycka samt för att ge en sorts överblick (Stylianou, 2011, ss. 265, 271). Detta visar 
hur huvudresultatet också, i min mening, överensstämmer med det som den tidigare forskning 
visar. 

Inom kategorin skrivtecken har eleverna framförallt använt det för en sorts kontroll, för att 
sammanfatta och för att tydliggöra och visualisera hur de tänkt. Något som sammanfaller med det 
Saundry och Nicol (2006, s. 60) har studerat och som finns presenterat i den här studiens bakgrund.  
I deras studie använde eleverna också tecknandet som en kontroll, för att få ordning och för att 
tydliggöra, precis som i denna studies resultat.  Skrivtecken som eleverna använder under 
intervjuerna utgår från studiens kategorier och de pekar på elevernas användande av siffror och 
figurer. Nu sker det visserligen av en relativt liten andel elever. Likaså uteblev de tecknade bilderna 
under intervjuernas gång. Detta resultat förvånar mig något. Jag hade en tanke att de allra flesta 
eleverna skulle använda papper och penna. Användandet av penna och papper ryms inom kategorin 
skrivtecken och bild. Nu spontanritar visserligen alla de yngre eleverna (utom en) men det är inget 
som knyter an till själva problemlösningen som eleverna gör. Spontanritandet upplevdes i alla fall 
det så här i efterhand som något eleverna antagligen gjorde som en rolig aktivitet. I denna studie 
knyts elevers användande av papper och penna till bakgrundens del om resurserna som ett verktyg 
för att uttrycka och ha överblick, dels för sig själva men även för intervjuaren (Stylianou, 2011, ss. 
265, 271). Det beskrivs i bakgrunden som ett sätt för läraren så ser hur eleven tänkt samt vidare 
förstå det elevens arbete under problemlösning (Saundry och Nicol, 2006, s. 62). 

Vidare beskriver Davis m.fl. (refererad i Smith, s. 266) att representationer är något skrivet på ett 
papper och utgår från det som skapas i någons huvud. Trots det har få elever tecknat en bild vilket 
Saundry och Nicol (2006, s. 57) menar är en typisk strategi vid problemlösning. Jag trodde att 
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eleverna skulle ha använt den resursen i en större omfattning med tanke på den tidigare forskningen 
då det beskrivs som ett matematiskt resonerande av Smith (s. 58). Utifrån vad tidigare forskning 
beskriver är det tecknande av bilder som inte når samma resultat som bakgrunden i denna studie 
beskriver. 

Ämnet för studien är resurser för kommunikation under matematisk problemlösning och resultatet 
visar att en kommunikation skett via en rad olika resurser. Studiens definierade kategorier 
skrivtecken, bild, ljud och gester har alla använts under den matematiska problemlösning som 
eleverna utförde under intervjuer. Eleverna har förklarat och motivera sina uträkningar och genom 
detta användes en rad olika resurser för kommunikation. Att diskutera och motivera beskrivs i 
studiens bakgrund som problemlösning (Larsson, 2015, s. 22). Eleverna har kommunicerat med 
intervjuaren och med hjälp av de olika resurserna för kommunikation har eleverna möjliggjort för 
mottagaren (intervjuaren tillika studiens författare) att förstå och se vad de menar. Papper och 
penna har i denna studie använts under flera problemlösningssituationer som ett verktyg för att 
tydliggöra för intervjuaren. Precis som bakgrunden beskriver har det skett genom att eleverna håller 
reda på sina uträkningar, visualiserar och kontrollera sina tankar och uträkningar (Morgan, 2001; 
Stylianou, 2011). Kommunikation med papper och penna har som sagt skett även inom denna 
studie och det Morgon (2001) menar vidare är att elever kommunicerar utifrån två syften och det 
är vanligt att det sammanfaller inom skolans matematik. Detta har även eleverna i denna studie 
gjort då eleverna skriver med tecken och siffror både för sin egen skull samt för att visa och 
tydliggöra för intervjuaren (läraren) (Teledahl, 2016). 

Eleverna i studien använder olika uttrycksformer (resurser) under arbete med problemlösning. Det 
är viss skillnad mellan årskurserna vad gäller användandet av skrivtecken som siffror och figurer. 
Beror det på ålder tänker jag eller har det att göra med hur mycket matematik eleverna arbetat med? 
De äldre har helt enkelt gått längre tid i skolan och således har mycket mer erfarenhet. Vad som 
också spelar in, tänker jag, är att i förskoleklass betonas leken samtidigt som det är tänkt att elever 
ska förberedas inför kommande skolgång utan att några kunskapsmål är definierade (Skolverket, 
2011a; 2011b). Det kanske är svårt att kombinera de delarna: att bli förberedda där lek betonas utan 
några kunskapsmål. Det är en tanke som jag inte kan besvara med denna studie men likväl något 
man ställs inför som lärare i förskoleklass. 

Vidare så kan det vara svårt att veta vad Skolverket menar med uttrycksformer då det inte är 
speciellt tydligt i styrdokumenten (Skolverket, 2011a; 2011b) vad styrdokumenten egentligen 
menar. Denna studie kan i alla fall, tänker jag, hjälpa till att tydliggöra vilka resurser för 
kommunikation som eleverna använder eller inte använder. På så vis skapas ett underlag inför min 
egen kommande lärarroll men också för andra då de inom sin undervisning arbetar med delarna 
som innehåller matematisk problemlösning.  

I den här studien har Selander och Kress (2010) beskrivning av resurser varit studiens teoretiska 
utgångspunkt med definierade kategorier som skapar mening och vilket sker i kommunikation med 
andra (Selander och Kress, 2010, s. 20). Avslutningsvis kan konstateras att eleverna använder flera 
resurser för kommunikation och det skapar mening samtidigt som det har tjänstgjort som 
informationsbärare (Sandström, 2017) under hela samtalet. Då kommunikation har skett, med en 
sändare och mottagare, har resurserna i sig inte haft betydelse utan det är just i detta sociala 
sammanhang, under intervjun, dess mening har skapats (Kress; 1997; Selander och Kress, 2010, 
ss. 26, 33). 
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6.2 Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens eventuella svagheter och styrkor med tanke på den metod som 
använts och hur studien har genomförts. Här diskuteras även de etiska betänkligheter som kan 
tänkas ingå i denna studie.  

Reliabilitet handlar om undersökningen är möjlig att genomföra av andra. Med en beskriven metod 
och ett resultat som upplevs besvara studiens syfte och frågeställningen bedöms studien vara möjlig 
att utföra av andra forskare. Vidare bedöms det som möjligt att upprepa undersökningen och likaså 
att resultatet är tillförlitliga då de knyter an till studiens syfte och frågeställning. Då intervjuerna är 
inspelade med ljud och bild ökas dess reliabilitet samtidigt som tolkningar av intervjuer kan 
påverka intervjuarens reliabilitet (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 200). 

Inom denna studie bedömdes antalet elever om ordinarie åtta elever vara tillräckligt för att 
genomföra en korrekt analys och senare presentera ett acceptabelt resultat. Sedan tillkom 
pilotintervjuerna så från början var det sammanlagt tio elever, en intervju sparades aldrig. 

Att genomföra intervjuer med elever som inte känner författaren kan vara en svaghet då de kanske 
inte känner förtroende eller vågar prata ordentligt. Att dessutom filma och spela in elever kan också 
vara en parameter som gör elever osäkra. Jämfört med de pilotintervjuer som genomfördes, där 
eleverna känner författaren, kan konstateras att det inte har varit någon skillnad i hur eleverna 
betedde sig. Det är ett par elever som varit nervösa och blyga men det anses inte påverka resultatet 
till det negativa. 

Det finns en viss kritik mot att gå iväg med elever beskriver Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2000). De kan känna sig utpekade men trots detta genomfördes alla intervjuer på andra platser än 
i klassrummet. Vidare beskrivs att barn, trots detta, gillar att gå iväg en och en (Doverborg och 
Pramling Samuelsson 2000, s. 30) med den informationen ansågs elevintervjuer (en och en) vara 
ett sätt, gott nog, att använda som metod. 

En eventuell svaghet är att studien genomfört elevintervjuer. I detta fall ansågs ändå intervjuer vara 
det bästa alternativet då intervjuerna var underlaget till att få fram de resurser eleverna använde 
under problemlösningsaktiviteten. Under en halvtimme per elev koncentrerades intervjun till 
matematisk problemlösning och det var det enda eleverna arbetade med i princip under hela 
intervjun. Observation i klassrumsmiljön, med sina klasskamrater och ordinarie lärare, skulle 
kunna ha gett annorlunda resultat. Å andra sidan har denna studie, med tanke på tidsbegränsningen, 
ansetts vara tillräcklig då det tar mer tid att hantera material från en inspelad intervju än man kan 
tro. Antalet medverkande elever diskuterades även med handledare inför intervjuerna. 

Intervjuerna har transkriberats. Allt det talade och noteringar om resurser har skrivits ner efter 
intervjuerna utom då samtalet har frångått studiens syfte och frågeställning. Det kan uppfattas som 
en svaghet om författaren inte transkriberat delar som skulle ha ingått. Det är endast författaren 
som kan avgöra det och inom denna studie har detta inte uppfattats vara ett problem.  

Likaså kan författarens objektivitet utgöra en studies svaghet. Att inta ett objektivt förhållningssätt 
har varit författarens utgångspunkt men samtidigt kan det vara svårt att avgöra det själv under 
studiens gång. Det gäller framförallt under analysarbetet. I denna studie har syfte och frågeställning 
varit tydligt så objektiviteten anses genomgående haft en huvudroll. Med färdiga kategorier 
underlättades samtidigt analysen och nivå av objektivitet ökade på så vis. 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 162) menar att ledande frågor bör undvikas och det kan tänkas vara 
en svaghet under intervjuerna. Det är lätt att ställa ledande frågor. Inte för att få ett visst resultat 
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utan för att skapa en bra stämning under en intervju. Här har de frågorna mest handlat om att hjälpa 
eleverna under uträkningar. Intervjuguiden har varit till stor hjälp då den har väglett författaren 
under intervjuerna och varit som en checklista att utgå från.  

Att spela in intervjuerna med bild och ljud var lyckosamt och gjorde att intervjuerna dels är möjliga 
att titta på upprepade gånger under efterarbetet. Framförallt ger det intervjuaren mer fokus på själva 
intervjun när inga anteckningar behöver göras. Det är tidseffektivt också. En svaghet med detta är 
risken att tekniken strular vilket också inträffade då en intervju inte kunde sparas. 

Resultatet knyter an till syfte och frågeställning och således bedöms studien undersöka det den 
ämnar undersöka.  

6.3 Slutsats och vidare forskning 
Slutsatsen utifrån genomförd studie är att elever använder en rad olika resurser för kommunikation 
under problemlösning. Främst används det för en sorts kontroll, för att visa hur man tänker, 
tydliggöra, och för att komma fram till sitt svar. Vidare har studien presenterat en rad resurser för 
kommunikation och kan användas för att tydliggöra vilka uttrycksformer som Skolverket (2011a, 
2011b) hänvisar till i sina texter. Det är samtidigt ett sätt att visa vad som sker inom eleven och för 
eleven ett sätt att förtydliga. Mycket av det som resultatet visar överensstämmer med forskningen 
i denna studies bakgrund. Elever kommunicerar och använder resurser för kommunikation under 
problemlösning och de används för att utveckla ett matematisk tänkande vilket möjliggör för lärare 
att se hur elever tänker och kommer fram till en lösning.  

Med resultatet av denna studie har frågan om ungas användande av resurser för kommunikation 
vid matematisk problemlösning belysts. Matematisk problemlösning är ständigt aktuellt och 
intressant ämne och beskrivs på flera ställen i styrdokumenten. Därför vore det intressant att 
undersöka hur elever kommunicerar i sin klassrumsmiljö. Hur ser kommunikationen ut när elever 
är i sin ordinarie miljö där de känner sina klasskamrater och där läraren är någon de är förtrogna 
med? Samtidigt vore det också intressant att se hur en lärare använder resurser för kommunikation 
under arbete med matematiska problem. En annat intressant område är hur elever interagerar med 
varandra. Det vore således intressant att undersöka hur elever kommunicerar med varandra under 
arbete med matematisk problemlösning. Dels i gruppaktiviteter men även under pararbete. Blir det 
någon skillnad i en sådan studie jämfört med vad som framkom i intervju med en okänd person 
vilket författaren av denna studie är.  
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Bilagor 

Bilaga 1  
Informantbrev 

 

 

 

 

Hej!  

 

Jag heter Michaela Löhman och är lärarstudent vid Högskolan Dalarna. Under kommande veckor kommer 
jag samla in material till mitt examensarbete som kommer att bestå av en intervjustudie. Jag kommer 
intervjua elever i årskurs 2 och förskoleklass om deras uppfattning och inställning till arbete med matematisk 
problemlösning. Det här är en fortsättning på mitt första examensarbete där jag undersökte hur undervisning 
genom problemlösning beskrivs i forskning. 

Du tillfrågas härmed om ____________________________ (elev) deltagande i denna undersökning.  

Insamlingen av materialet kommer att ske genom intervjuer som spelas in. Min förhoppning är att 
intervjuerna kommer att ta cirka 30 minuter. Intervjufrågorna kommer elevens lärare att få ta del av innan 
intervjutillfället. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  

Det är viktigt att varken de elever som deltar i undersökningen, skolan eller lärarna kommer att kunna 
identifieras i uppsatsen. Inte heller i vilken kommun undersökningen är gjord kommer att beskrivas. Att 
delta i undersökningen är helt frivilligt och eleven kan när som helst avbryta sitt deltagande utan närmare 
motivering. Uppsatsen som undersökningen presenteras i kommer att finnas tillgänglig på skolan för 
intresserade att ta del av. Efter avslutat arbete kommer allt material som jag samlat förstöras.  

Jag är väldigt tacksam för att ni vill bidra till mitt arbete med detta examensarbete. Har ni några frågor hör 
gärna av dig till mig eller min handledare. 

Med vänliga hälsningar, 

Michaela Löhman 

 

Student        Handledare 

Michaela Löhman       Anna Teledahl 

h13miclo@du.se       ate@du.se 

070 – xx xx xx       023 – xx xx xx 
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Bilaga 2  
Intervjuguide 
Introducera mig. 

Berätta om vem jag är och vad vi gör och varför. 

Om du inte förstår får du fråga vad jag menar, det är viktigt och det finns inga rätt eller fel här. 

Hur tycker du det är i skolan? 

Vad är roligt och mindre roligt? 

Något speciellt ämne? 

Har du något favoritdjur? [introducera fråga 1] 

Hur tänker du nu? 

Hur menar du? 

Hur vet du det? 

Varför gör du så? 

Berätta mer! 

När… 

[introducera fråga 2]  

Hur tänker du nu? 

Hur menar du? 

Hur vet du det? 

Varför gör du så? 

Berätta mer! 

När… 

[introducera fråga 3]  

Vad var svårt med de här uppgifterna du nu gjort? 

Hur upplevde du uppgifterna med djuren?  

Matematik, vad innebär det för dig? 

Om du får en uppgift, som nu, hur känns det när talet kan ha flera svar? 

Är det skillnad på uppgifter som har ett svar men andra som har flera svar? 

a. Vill du titta lite på inspelningen? 
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