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Sammanfattning 
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Examinator: Peter Erlandson 
 
 
 
BAKGRUND: 
Det finns en stor mängd litteratur kring problemlösning. Den litteratur vi tagit upp anser vi 
vara den mest relevanta för vår undersökning. Vi har med tre artiklar som belyser det 
aktuella forskningsläget.  
 
SYFTE: 
Syftet med studien är att undersöka elevers sätt att lösa och tolka en problemformulerad 
matematisk text i år 3.  
 
METOD: 
Eleverna i undersökningen har löst ett öppet matematiskt problem, därefter har vi genomfört 
17 barnintervjuer i år 3. 
 
RESULTAT: 
Utifrån vår analys fann vi tre strategier i elevernas lösningsmetoder. Vi har kallat dem för 
symbolstrategi, bildstrategi samt text- och sifferstrategi. Vi har också funnit att eleverna har 
använt olika räknemetoder i sina lösningar, dessa är addition, multiplikation och i ett fall 
division. 
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1. Inledning 
Matematik är ett av skolans viktigaste ämnen och det har en central ställning i de flesta 
skolsystem och så även i vårt (Riesbeck, 2000, s. 123).  Ämnet är också ett utav de tre 
kärnämnena. Matematiken genomsyrar vårt vardagliga liv och hela vårt samhälle. Det är 
därför viktigt att man diskuterar matematikens roll och användningsområden i samhället.  
Kursplanen i matematik uttrycker på ett övergripande sätt vikten av att lära sig matematik. 
Så här står det i inledningen av kursplanen:  
 

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som 
behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna 
tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i 
beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall ge en god grund för studier i andra 
ämnen, fortsatt utbildning och ett livslångt lärande (s. 26). 

 
Ämnet matematik är något som berör oss alla och de flesta människor har en bestämd 
uppfattning och en känsla kring detta ämne. Enligt Neuman (1993, s. 6) behöver alla elever 
ges goda förutsättningar för att förstå de grundläggande begreppen inom matematiken samt 
behärska de fyra räknesätten. Det är viktigt att man lär eleverna matematikens språk samt att 
man som lärare kan förstå matematiken ur elevens perspektiv. 
 
Inom matematiken är problemlösning ett centralt begrepp. Författare/forskare som t.ex. 
Malmer (1990), Ahlberg (1995) och Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) beskriver 
vikten av att eleverna får jobba med problemlösning. Även i kursplanen för matematik lyfts 
problemlösningens centrala roll inom matematiken (Skolverket, 1994).  
 
Vi är intresserade av matematik och kommer att undervisa i detta ämne. Det vi vill med vår 
undersökning är att försöka se och förstå elevernas olika lösningar av ett matematiskt 
problem. Problem kan oftast lösas på olika sätt. Därför är det av stor vikt att vi som blivande 
lärare skaffar oss goda kunskaper kring vilka strategier som elever kan tänkas ha för att lösa 
matematikuppgifter. Det är viktigt när vi kommer ut i verksamheten att vi kan utforma 
matematikgenomgångar och lektionstillfällen som alla elever kan förstå samt stötta och 
hjälpa eleverna i deras kunskapsutveckling. 
 
 
2. Syfte  
Syftet med studien är att undersöka elevers sätt att lösa och tolka en problemformulerad 
matematisk text i år 3.  

2.1 Frågeställningar: 

• Vilka olika strategier finns det för att lösa uppgiften? Hur ser de ut? 
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3. Bakgrund 
Som vi nämnde i inledningen är problemlösning för oss ett intressant område, speciellt vilka 
strategier som elever använder när de ska lösa ett problem eftersom det är viktigt att vi kan 
skapa goda och utvecklande lärandesituationer. Problemlösning är ett viktigt inslag i 
matematikundervisningen vilket vi förstått både genom styrdokumenten och den litteratur vi 
läst. Genom att ta del av aktuell forskning och litteratur inom området har vi fått möjlighet 
att fördjupa oss i detta. I bakgrunden kommer vi att presentera en del av den forskning vi 
läst samt definiera olika begrepp som är relevanta för vår undersökning. 
 
3.1. Beskrivningar av begrepp  
Under denna rubrik kommer vi att beskriva och förtydliga ett flertal begrepp som 
förekommer i vår undersökning och med hjälp av dessa beskrivningar blir det tydligt att 
begreppen problem och problemlösning uppfattas delvis på liknande men också på lite olika 
sätt av nedanstående författare och forskare. 
 
3.1.1. Problem och problemlösning 
I boken matematiktermer för skolan (Kiselman & Mouwitz, 2008) definieras problem som 
en ”fråga där man begär ett svar” (s. 133). 
 
Enligt Hagaland, Hedren och Taflin (2005) är ett problem en uppgift som en person ”vill 
eller behöver lösa” (s. 27). Det finns inget bestämt sätt för hur personen ska lösa problemet 
utan det krävs en prestation för att lösa uppgiften. 
 
I Emanuelsson, Johansson & Ryding (1991) beskriver Barbro Grevholm ett problem så här: 
”Med problem i matematik menar jag uppgifter där eleven ska använda sitt förnuft och 
matematiska kunnande, men där det inte från början är uppenbart för eleven hur man ska gå 
tillväga” (s. 151). 

 
En annan beskrivning av problemlösning enligt Unenge & Wyndman (1988) är:  
 

...en målinriktad aktivitet hos en motiverad person. Inskränker vi oss sedan till 
matematiska problem blir det en fråga om sådana problem som fordrar kunskap om 
matematiska begrepp, samband, strukturer och principer då man söker efter en lösning  
(s. 7).  
 

Jonsen-Höines (2008) menar att ”problemlösning är lika mycket en fråga om att finna ett 
sätt att lösa problemet som att faktiskt lösa det”(s.151). 
 
I vår undersökning nämns öppet problem som enligt Kiselman och Mouwitz (2008, s. 133) 
innebär att inte alla villkor är angivna och att eleven själv får tänka ut en rimlig lösning på 
problemet. 
 
3.1.2. Strategi 
Vårt syfte är att upptäcka strategier som eleverna använder sig av vid problemlösning. 
Siegler och Jenkins (1989, s.11) definierar strategier som något som är målinriktat för att 
särskilja begreppet från aktiviteter som antingen inte avser att uppnå målet eller som utför 
något annat än vad som var tänkt.  
 
3.1.3. Siffror och tal 
I vår undersökning nämner vi också siffror och tal och därför är det viktigt att beskriva vad 
som menas med respektive.  
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Definitionen av tal enligt Kiselman och Mouwitz (2008) är ”grundläggande matematiskt 
begrepp som i sin enklaste form anger antal eller ordning i en följd” (s. 54). 
 
Ovanstående författares definition av siffra är ”tecken som representerar ett naturligt tal” 
(s.53). De lägger även till en kommentar till definitionen ” Man bör skilja mellan en siffra 
och det tal som den representerar. Tal kan också anges med hjälp av andra tecken än siffror 
t.ex. π” (s. 53).  
 
3.1.4. Symboler 
Symboler är ett begrepp som förekommer i vår undersökning och enligt Svenska 
Akademiens ordlista definieras ordet symbol som tecken och bilder.  
 
Så här ser Polya (1957) på symboler: ”Vi kan knappast tänka utan att använda ord eller 
tecken eller något slag av symboler. Ord och tecken har följaktligen makt” (s.92). 
 
3.1.5. Djurart 
Vi vill tydliggöra att vi kommer att använda ordet djurart när vi skriver om de olika djuren i 
problemlösningsuppgiften. I uppgiften som vi gav till eleverna används ordet sort eftersom 
det är mer elevnära än art men i undersökningen har vi valt att skriva art eftersom detta är 
en mer korrekt beskrivning. 
 
3.2. Forskning kring problemlösning 
Under denna rubrik beskriver vi en del av den forskning som finns inom området matematik 
och problemlösning, som vi funnit relevant för vår undersökning. 
 
Wyndman, Riesbeck och Schoultz (2000) beskriver problemlösning så här: 

 
Ett av de viktigaste allmänna målen för den obligatoriska skolan är – enligt samtliga 
läroplaner - att ge eleverna handlingsberedskap för livet utanför och efter skolan. För 
matematikundervisningens del innebär detta att eleverna skaffar sig sådana kunskaper och 
färdigheter, som de exempelvis kan ha ”nytta” utav i olika sammanhang, samt får 
erfarenheter av olika situationer, där dessa kunskaper ”tillämpas”. Sättet att 
undervisningsmässigt ordna detta är att eleverna under matematiklektionerna får ”lösa 
problem”. Problemlösning är därför ett viktigt fokus i läro- och kursplanerna (s. 41). 

 
Ahlberg (1995) skriver så här om hur man enligt henne bör se på problemlösning och hur 
man som pedagog ska förhålla sig till undervisningen kring detta: 
 

Det är i mötet mellan elevernas föreställningsvärld och problemens innehåll som det 
matematiska tänkandet utvecklas. En förutsättning för att alla elever ska förbättra sin 
förmåga att lösa matematiska problem måste därför vara att undervisningen tar sin 
utgångspunkt i elevernas eget sätt att behandla problemen och undervisningen knyter an 
till deras föreställningsvärld (s. 35). 

 
Ahlberg (1995) tar upp studier om hur elever spontant använt sig av talsymboler t.ex. streck 
och ringar när de räknar för att lösa en uppgift: 

Barnen kan skapa ett eget sammanhängande system av tecken när de representerar 
mängder och kvantiteter. Tecknen är grundade i ett-till-ett korrespondens, dvs. ett tecken 
representerar ett element (s. 49).  

Hon skriver att våra talsymboler har en lång historia och har utvecklats under årtusenden. 
Talsymbolerna har under mycket lång tid förändrats från enkla streck till det matematiska 
symbolspråk utav idag.  
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Ahlberg (s. 44) tar också upp att elever ser på matematisk problemlösning som något som är 
begränsat till lektionerna i skolan. En vanligt förekommande uppfattning är att man ska lära 
sig räkna för att kunna lösa uppgifterna i skolan och att skolmatematiken skiljer sig från 
vardagsmatematiken. Ahlberg menar vidare att när eleverna löser matematiska problem i 
vardagslivet använder de ofta egna lösningsmetoder och använder sig inte av den formella 
skolmatematiken.  

Runesson (2005) argumenterar utifrån den fenomenografiska forskningsansatsen och 
variationsteorin som ett komplement till andra teoretiska perspektiv. Variationsteorin 
innebär att det måste finnas vissa villkor uppfyllda för att lärande ska ske. Vilka villkoren är 
och hur det ska ske i olika lärandesituationer, alltså det man vill med undervisningen är det 
viktiga i denna teori. Det handlar om vad som är möjligt att lära sig i en viss 
undervisningssituation eftersom vi förstår och upplever något beroende på vilka aspekter vi 
är medvetna om. I artikeln menar hon att vi förstår matematik genom att koppla till sådant vi 
upplevt tidigare. Som lärare menar hon att det är viktigt att vara medveten om hur elever lär 
sig men också vad de lär sig. Utifrån variationsteorins perspektiv ska man ställa sig 
frågorna:  
 

• Vad ska man lära sig?  
• Vad är möjligt att lära sig?  
• Vad har man lärt sig? 

 
Syftet är att upptäcka varför man lär sig något i en situation men inget i en annan och 
försöka hitta de tillstånd som ger möjlighet till olika sätt att lära. Variationsteorin beskriver 
olika sätt för inlärning och de nödvändigheter som behövs för den inlärningen. Utifrån ett 
utbildningsperspektiv gäller det att skapa en förmåga hos eleven att kunna lösa olika slags 
problem. Förmågan att handla i en situation beror på hur vi ställer oss till situationen då vi 
också påverkas av våra tidigare erfarenheter och använder dessa utifrån hur vi upplever 
situationen. Lärande sker alltså genom variation menar Runesson. 
 
Deliyianni et al. (2009) har skrivit en artikel som handlar om de visuella representationer 
som unga elever föredrar att använda när de får möjligheten att lösa olika typer av problem. 
I studien har elever i åldrarna 5-7 år medverkat och de har fått lösa två standardproblem 
respektive två öppna problem. Med standardproblem menas problem som kan lösas med 
addition och subtraktion som självklara aritmetiska operationer med de givna talen som 
ingår i problemen. Så kallade öppna problem innebär att uppgiften kan lösas på olika sätt 
och att eleverna använder sina tidigare erfarenheter och sitt sunda förnuft. 
 
Det visade sig i undersökningen att majoriteten av de yngre eleverna (5-6 år) föredrog 
visuella representationer i form av att rita bilder för att visa sin lösning vid båda 
problemtyperna. Mycket få av dessa elever gjorde en uträkning och de som gjort detta, hade 
de flesta kopplat den till en bild. De äldre eleverna (6-7 år) skiljde sig från de yngre där 
istället majoriteten av dessa elever använde sig av matematiska symboler som 
representationsform för att lösa problemen.  
 
Det de också kom fram till var att de yngre eleverna hade varit kreativa och spontana i sina 
lösningar och inte hunnit bli påverkade av det typiska undervisningssättet att lösa ett 
problem på. De äldre eleverna hade en mer rutinmässig lösning på sina problem och hade 
inställningen att varje problem måste ha ett svar. Av detta drar författarna slutsatsen att när 
eleverna börjar i ”primary school” så frångår de det mer informella sättet att lösa uppgifter 
på. 
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English och Watters (2005) skriver hur viktigt det är att intressera elever för matematisk 
modellering. Vilket innebär enligt Kiselman och Mouwitz (2008) att ”ett exempel 
konkretiserar ett begrepp eller ett påstående” (s.122) dvs. processen att översätta ett verkligt 
problem från sin naturliga miljö till en förenklad matematisk formulering av problemet. 
Genom att jobba med matematisk modellering kan eleverna förstå och se de underliggande 
matematiska strukturerna av komplexa fenomen. Eftersom matematisk modellering 
fokuserar på t.ex. mönster, interaktioner och förhållandet mellan en helhet och dess delar.  
 
Artikelförfattarna menar att det grundläggande matematiska modellerandet bör och ska 
påbörjas under de första skolåren då barnen redan har tillägnat sig baskunskaperna på vilket 
matematiskt modellerande kan utvecklas. Aktiviteter med matematiskt modellerande skiljer 
sig från de vanliga problem som eleverna möter under lektionstid. Problemlösning i tidiga år 
har vanligtvis varit begränsat till exempel där eleverna tillämpar redan kända 
tillvägagångssätt eller följer en tydligt fastställt väg att följa. Det givna, svaret och det 
användbara tillvägagångssättet är vanligtvis tydligt angett dvs. de kan tolkas på ett enda sätt. 
Vilket betyder att elevens tolkningsprocess blir minimal eller elimineras. 

I kontrast till de typiska ”benämnda problem” som ofta ges till eleverna, involveras 
matematiskt modellerade problem i autentiska situationer som behöver tolkas och förklaras 
på ett matematiskt sätt. Informationen som ges i problemet, vilket inkluderar svaret, kan 
vara ofullständigt, svårförståeligt och inte definierat som så ofta i det verkliga livet. Artikel 
författarna har i sin studie beskrivit hur en grupp elever, sju till åtta år först studerade 
förberedande uppgifter genom att t.ex. läsa enkla tabeller för att sedan ta sig an det 
matematiska modellerandet. 

Den aktivitet som modellerandet kräver lämpar sig bäst för en liten gruppsammansättning 
menar artikelförfattarna. Det krävs av eleverna att de utvecklar en förmåga att kunna 
beskriva, förklara, försvara samt lära sig matematiska framställningar. Ett flertal frågor, 
gissningar, konflikter, lösningar och revideringar uppstår normalt då barn utvecklar, tillägnar 
sig och förbereder sig för att vidarebefordra/överföra sin framställning. Eftersom elevernas 
lösningar ska kunna användas av klasskamraterna måste man noggrant undersöka sin grupps 
arbete.  

Siegler och Jenkins (1989 s. 12-14) tar upp hur barn upptäcker och upprättar nya strategier. 
De menar att barn dagligen upptäcker nya strategier för att klara av nya situationer men 
också hur och var de kan använda dem. Författarna definierar strategi (i det här fallet) som 
en procedur som inte är nödvändig men däremot avsiktlig. De har kommit fram till att 
alternativa strategier som att räkna på fingrarna och bryta ner ett problem till två lättare 
problem, varierar mellan individer medan förmågan att välja strategi inte varieras.  

Vidare skriver man att varje analys av strategiskapande till största delen beror på antaganden 
om redan existerande kunskap. Författarna tar upp tre antaganden gällande strategiskapande. 
För det första, menar de, är att nya strategier berör områden som redan är kända och 
utforskade. Människor äger och kan snabbt komma fram till ett flertal strategier för att utföra 
och lösa nästan vilken uppgift som helst. Det andra antagandet som författarna gör gäller 
den kognitiva miljö där nyligen konstruerade strategier tas i bruk och används, då oftast på 
problem där dess fördelar är besläktade med liknande strategier.  

Det tredje antagandet är, att kunskap om var strategierna bör användas kommer från tidigare 
erfarenheter snarare än från rationella metakognitiva analyser av var strategierna borde vara 
mest användbara. Om barn behövde grunda sitt strategival på logiska analyser kring varje 
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strategis styrka och svaghet, är det tveksamt om de någonsin skulle vara kapabla att välja så 
klokt som de faktiskt gör, menar författarna.   

Processen att konstruera en strategi sker över tid. Ibland tar processen bara några sekunder 
eller någon minut, men för många av de mest intressanta strategierna tar det veckor, 
månader och till och med år. Tiden tillmäts en viktig del på vilket sätt konstruktionen av en 
strategi kan uppstå. ”Discovery is seen as involving a sudden, discontinuous change from 
not knowing to knowing ”(s. 15).  

Siegler och Jenkins (s. 19-20) skriver angående strategiskapande att ett barn som redan vet 
mycket om ett område kanske både upptäcker en strategi snabbare än andra barn och sedan 
mer eller mindre struntar i den eftersom de gamla strategierna var mer effektiva än de 
nyupptäckta. 

3.3. Problemlösningsprocesser 
Wyndman, Riesbeck & Schoulz (2000) har genomfört en omfattande studie kring begreppet 
problemlösning inom ämnena matematik och teknik inom grundskolan. I studien ingår olika 
arbetsrapporter och några fristående studier kring fördjupning av elevers 
problemlösningsförmåga samt olika teorier kring lärande som de anser vara väsentligt vid 
problemlösning. Underlaget har tagits fram genom intervjuer med lärare och 
lärarstuderande, läroboksförfattare och forskare på området.  

I bokens första del beskriver Wyndman, Riesbeck & Schoulz (2000, s. 11-23) en uppdelning 
kring de olika fokus en elev kan ha vid problemlösning. Dessa beskrivs som kognitivt och 
affektivt. Med ett kognitivt fokus menar författarna att det är det som sker i huvudet på den 
som löser problemet och det affektiva är det som handlar om elevens känslor i samband med 
problemlösning. Författarna delar in ett kognitivt fokus på fyra olika sätt som beskriver 
problemlösning och som står i relation med varandra i en problemlösningssituation, vilket de 
sammanfattar så här: 

• Att använda det man redan kan i matematik på ett rationellt sätt och dra nytta av den 
erfarenhet man har från tidigare problemlösning. 

• Att arbeta med vardagsbetonade, nyttiga men ibland också ”kluriga” frågor är 
problemlösning. 

• Att tillsammans med andra på ett åskådligt och handfast sätt få diskutera och tolka 
information, fakta och olika samband är problemlösning. 

• Att göra medvetna tankeexperiment och sedan analysera och värdera dessa är 
problemlösning. 

Vidare beskrivs det ”affektiva fältet” kring de känslomässiga relationerna mellan lärare, elev 
och problemet. Detta görs med ett analysschema i form av en triangel där det finns sex 
möjliga vägar att gå: 
 

• Vägen: Lärare – elev – problem: Innebär att läraren väljer de problem som ska finnas 
med i undervisningen utifrån de mål som finns i kursplaner och styrdokument.  

• Vägen: Lärare – problem – elev: Innebär att läraren väljer ett anpassat problem för 
att stötta eleven i sin utveckling. 
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• Vägen: Elev – lärare – problem: Innebär att eleven är koncentrerad på problemet och 
läraren kan observera och bedöma elevens prestationer. 

• Vägen: Elev – problem – lärare: Innebär att eleven sitter med problemet och läraren 
kan i detta fall vara hjälpare, utvärderare eller bedömare. 

• Vägen: Problem – lärare – elev: Innebär att det finns ett problem som är riktat till 
eleven och läraren förmedlar enbart uppgiften t.ex. nationella prov. 

• Vägen: Problem – elev – lärare: Utifrån de problem som eleven ställts för vid t.ex. 
nationella prov ger detta också läraren en möjlighet att utveckla undervisningen 
utifrån det resultat som testerna visar. 

Dessa möjliga vägar behandlar alltså eleverna och deras situation i skolan när det gäller 
problemlösning och även läraren beträffande att göra undervisningen så bra som möjligt för 
eleverna.  
 
I slutet av studien avslutar Wyndman, Riesbeck & Schoultz med ett kapitel om 
”Problemlösning som metafor och praktik”. I detta kapitel sammanfattar de begreppet 
problemlösning utifrån resultatet av studierna. Det som lärare och lärarstudenter berättat att 
de tyckt att elever behöver kunna kring problemlösning har författarna delat in i tre 
kategorier: 
 

• Begreppskunskap om t.ex. grundläggande matematiska begrepp. 

• Procedurkunskap dvs. beräkningar med t.ex. algoritmer 

• Strategisk kunskap dvs. att känna igen vissa typer av uppgifter, se detaljer och dra 
slutsatser. Även elevernas känslomässiga inställningar till att lösa problem t.ex. vilja, 
självförtroende mm. 

Malmer (1990, s.60) menar att problemlösning många gånger ses som något krångligt och 
svårt för många. En anledning till detta är att man saknar förmågan att tolka innehållet i 
texten som problemet är uppbyggt av. Malmer skriver också att både vuxna och barn har 
större möjligheter att klara av en problemlösningsuppgift genom att praktiskt lösa den 
eftersom det är stora skillnader mellan att tänka praktiskt och beskriva sin förmåga i ord, än 
värre med ett matematiskt symbolspråk. 
 
Även Wyndman, Riesbeck & Schoulz (2000, s. 42) menar att den som möter ett problem 
måste vara intresserad av att hitta en lösning på problemet. För att kunna göra detta måste 
problemet vara av intresse och ha en personlig relevans för eleven.  
 
Vidare delar Malmer (1990, s. 61-62) upp problemlösningsprocessen i tre olika steg:  
 

• Göra – pröva 
• Tänka – tala  
• Förstå – formulera 

 
Det första steget i processen kallar Malmer för den praktiska lösningen eller A-nivån. Denna 
nivå innebär att eleverna själva får prova sig fram med praktiskt material för att lösa 
uppgiften. Eleverna är under denna process aktiva och tanken är att de ska få möjlighet att 
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”undersöka, upptäcka och förhoppningsvis också uppleva räknehandlingen” (s. 61). De 
erfarenheter som eleverna sedan fått, får de sedan sätta ord på vilket sker i steg två.  
 
Tänka – tala är enligt Malmer (1990) den muntliga lösningen eller B-nivån som hon också 
kallar den. Hon menar att det är stor skillnad för eleverna att gå från det första steget i 
processen till det andra där de istället ska beskriva vad de upplevt och gjort, med ord. Vidare 
skriver hon att detta är något som elever behöver övning i och det kan bero dels på ovana 
men också att ordförrådet i detta sammanhang inte är tillräckligt. 
 
Det tredje steget i processen, förstå – formulera, är nödvändigt om eleverna ska klara av som 
Malmer (1990) uttrycker det den formella lösningen eller C-nivån. Det är dock viktigt att 
inte införa denna nivå för tidigt i undervisningen menar Malmer då eleverna måste vara redo 
och kunna behärska både att berätta muntligt och att kunna beskriva ett räkneproblem innan 
man går vidare så att inte självförtroendet försvagas. 
 
Polya (1957, s.16-17) har skapat ett problemlösningsschema i fyra steg för att systematisera 
och underlätta problemlösningsprocessen. Det förnuftigaste enligt Polya, är att börja med att 
se på problemets huvuddelar och fråga sig, Vad är det som söks, Vad är det som är givet 
(vad berättar texten) och hur lyder villkoret (förutsättningen)? Är villkoren tillräckliga för att 
bestämma det obekanta?   

När man gjort steg ett är det dags att gå vidare till steg två och göra upp en plan. Det kan 
man göra genom att söka sambandet mellan de givna uppgifterna och det obekanta. Kanske 
problemet påminner om ett problem man löst förut? Sedan är det dags att komma fram till 
en plan för sin lösning.   

Steg tre blir att genomföra planen och då är det viktigt att kontrollera varje steg. Det fjärde 
steget blir att granska den funna lösningen. Kan man kontrollera resultatet på något sätt? 
dvs. är resultatet rimligt? Kan resultatet eller metoden användas till något annat problem?  

När problemet är löst menar Polya att vår föreställning av problemet är mer fullständigt och 
mer exakt än den var i början av problemlösningsprocessen. För att komma framåt från den 
ursprungliga föreställningen av problemet till en mer exakt, mer givande uppfattning av 
problemet bör vi pröva olika angreppspunkter och kan därmed se problemet från olika sidor. 
Att kunna variera problemet är därför viktigt anser Polya:  

Ur en viss synpunkt innebär t.ex. framsteg i problemlösningen en process under vilken vi 
mobiliserar och organiserar tidigare förvärvade kunskaper. Vi måste dra fram vissa 
element ur vårt minne och arbeta in dem i problemet (s. 213)  

Polyas (s.213) tankegångar kan beskrivas som ett slags ”kretslopp”. Det man känner igen 
från tidigare liknande situationer i det aktuella problemet plockas fram men i och med att det 
är en ny situation så införlivas de nya med det gamla och skapar nya beröringspunkter som 
gör det möjligt att få tag på element som är relevanta för det aktuella problemet. Delar av det 
man lärt sig av problemet tillsammans med sin gamla kunskap tar man fram i nästa 
problemlösningssituation.  

Även Hagland, Hedrén och Taflin (2005) menar att det är viktigt att gå tillbaka och titta 
igenom sin lösning för att se om det går att lösa problemet på ett annat sätt eller på ett 
enklare sätt. Det sista steget av Polyas problemlösningsprocessen är det något som det ofta 
slarvas med i skolundervisningen anser de. 
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Butts (I Magne1998, 155-156) har utformat en lista över problemlösningsområdet, vilka 
enligt honom består av: 

• Minnesuppgifter; Eleven skall språkligt formulera en förklaring till vissa 
sakförhållanden, 

• Algoritmiska lösningsuppgifter; vilket betyder att eleven ska lösa en uppgift steg för 
steg 

• Tillämpningar; Ofta innebär detta att eleven ska välja räknemetod t.ex. vilken 
uppställning som ska användas 

• Öppna problem: där varken en utpräglad eller underförstådd strategi anges. 
 
Magne fortsätter med en konstruktivistisk slutsats: 
 

Det är när en elev möter en utmaning i en situation som ett problem kan bli till. Några 
elever ser inte ens utmaningen. För andra elever blir problemet aldrig en utmaning. Andra 
åter ägnar stor möda åt att resonera sig fram till en lösning. Vi bör erkänna att elever 
uppfattar problem på olika sätt (s. 156). 
 

Således finns det två paradoxer enligt Magne (s.157) att ta ställning till när vi planerar och 
genomför vår undervisning. Dels att problem bör betraktas som en individuell angelägenhet 
samt att det bästa sättet är kanske att definiera problemtyper som är oberoende av varandra.  
 
3.4. Vad säger läroplanen och kursplanen i matematik om 
problemlösning? 
Problemlösning är ett viktigt moment i matematikundervisningen. I kursplanen i matematik 
uttrycker man det så här kring problemlösning (Skolverket, 2000): 
 

Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att 
kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer… samt att uppleva den 
tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem (s. 26). 

 
Under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad står det att: 
 

Problemlösning har alltid haft en central plats i matematikämnet. Många problem kan 
lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att man behöver använda 
matematikens uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas ut från sitt sammanhang, ges 
en matematisk tolkning och lösas med hjälp av matematiska begrepp och metoder (s. 27).  

 
Vidare står det:  
 

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 
problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 
uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som är i behov av särskilt stöd som 
elever i behov av särskilda utmaningar (s. 28). 

 
Matematik är också en form av skapande vilket kursplanen i matematik fastslår, det står så 
här: ”Matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande, utforskande 
verksamhet och intuition”(s. 27). 
 
I Lpo 94 (Lärarförbundet, 2004) har vi också läst vad som står om begreppet kunskap 
eftersom det är ett så centralt begrepp i skolan och det är ett av våra uppdrag som lärare att 
utveckla kunskaper hos eleverna. Under rubriken Skolans uppdrag står det så här:  
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Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former såsom 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som förutsätter och samspelar med varandra. 
Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa 
ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet (s. 12).  

Så här står det om kunskaper som eleven ska utveckla: 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleven skall få 
möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att arbeta självständigt och lösa problem (s. 11). 
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4. Teoretiskt förhållningssätt 
Vår teoretiska ram består av Vygotskijs kulturhistoriska teori. Vygotskij var en rysk 
pedagog som har haft stor betydelse för pedagogiken i Sverige. I den litteratur vi läst är 
Vygotskijs teorier något som författarna ofta refererar t.ex. Ahlberg (1995), Malmer (1990) 
och Säljö (2005). 
 
4.1 Sociokulturellt lärande 
Vygotskijs (I Lindqvist, 1999) teori bygger på det sociokulturella lärandet dvs. att barn lär i 
den miljö de befinner sig i och tillsammans med de människor som finns runt omkring dem. 
På så vis kan vi koppla teorin till vårt syfte då elevernas strategier för att lösa problemet har 
uppstått ur den sociala interaktionen i klassen och det samhälle eleverna lever i samt 
personliga interaktioner från livet runt var och en av eleverna.  
 
Vygotskijs (s. 8) teori har även påverkat den nuvarande läroplanen på så vis att hans idéer 
bildat grunden för en ny pedagogisk inriktning där interaktionen mellan utveckling och 
undervisning är en förutsättning för lärandet. 
 
Så här skriver Vygotskij om barns intresse: ”Sålunda är intresset den naturliga drivkraften 
för barnets beteende, och den är ett pålitligt uttryck för instinktiv strävan…”(s. 55). Vidare 
skriver han: ”Det är en ytterst komplicerad psykologisk uppgift att kunna finna det rätta 
intresset och hela tiden se till att intresset inte viker av på ett sidospår eller förbryts till något 
annat” (s. 57) 
 
Hur ska man då skapa detta intresse och kunna bibehålla det, frågar vi oss? Så här ser 
Vygotskij på vilka faktorer det är som gör att ett intresse bibehålls och utvecklas: 
 

för att ett ämne ska intressera oss måste det hänga samman med något som intresserar oss, 
med något redan känt och därtill innehålla några nya verksamhetsformer, ty annars blir 
det resultatlöst… Följaktligen måste vi för att sätta detta ämne eller denna företeelse i ett 
personligt förhållande till eleven, göra studiet av detta till elevens personliga 
angelägenhet…Via barnets intresse till ett nytt intresse för barnet – så lyder regeln (s. 58). 

 
Vygotskij (1999) forskade bland annat kring olika stadier i människans språkutveckling. 
Med hjälp av yttre operationer t.ex. räkna på fingrarna för att lösa inre psykologiska 
uppgifter som t.ex. aritmetiska, kallar Vygotskij för det yttre tecknets stadium. I det inåt 
växande stadiet övergår yttre operationer (sådant som barnen gör med kroppen) till inre 
operationer. I barnets utveckling karaktäriseras det här stadiet av huvudräkning som 
Vygotskij också kallar för den stumma aritmetiken som också karaktäriseras av det logiska 
minnet vilket använder sig av inre samband och då i form av inre tecken. Vygotskij (s.155) 
skriver vidare att det mest anmärkningsvärda är att i det givna fallet finns en ständig 
växelverkan mellan yttre och inre operationer. I Vygotskij (1980) skriver Lars-Christer 
Hydén i inledningen en sammanfattning av Vygotskijs tankar: ”språket utgör tänkandets 
redskap eller verktyg… och att tänkandet är alltså inte språket utan det ”förlöper i språket” 
(s. 25). 
 
Vygotskij (I Lindqvist, 1999) menade att språk och tal har ett dialektiskt förhållande dvs. att 
språket och tänkandet ligger varandra mycket nära och att tänkandet händer i språket. Detta 
samband sker under barnets utveckling och enligt Vygotskij kan det inte ske någon 
utveckling utan social kommunikation av språk och tänkande. Vygotskij har använt begrepp 
som vårt inre rum och vårt inre tal där vårt inre rum fungerar som en länk mellan det inre 
och det yttre. Vårt inre tal kopplas ihop med tänkande t.ex. reflektion och är beroende av det 
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sociala samspelet med andra människor omkring oss. Lärandet, tänkandet, talandet, och 
skrivandet hänger alltså ihop med aktiviteter med andra människor. 
 
Vygotskij (I Malmer, 1990) beskriver processen mellan tanke och språk så här:  
 

Språkets struktur representerar inte bara en enkel avspegling av tankens struktur. Man kan 
därför inte heller bara hänga språket över tanken som en färdigsydd klänning. Språket 
tjänar inte som ett uttryck för en färdig tanke. En tanke, som omsätts i ett språk, 
omstruktureras och förändras. Tanken uttrycks inte i ordet – den förlöper i ordet. (s.78). 

 
Det här citatet är intressant då vi inte kan vara säkra på om vi får veta elevernas egentliga 
tankar som de hade under tiden de löste uppgiften. Eleverna kanske inte har språket för att 
återge tanken vid intervjutillfället. 

Vygotskij (1999) skriver om studier som visat att minnet arbetar starkast då det attraheras 
och har ett vist intresse. Han skriver vidare:  

Det är intressant att eleven i verkliga livet, t.ex. i kommersiell verksamhet …visar sig fullt 
kapabel att utföra kombinationer och beräkningar som han inte lyckas med i skolan. Om 
intresset väcks, kan han komma ihåg en mängd geografiska namn eller teckningar, medan 
han i skolan inte kunde lära sig huvudstaden i ett land. Allt består alltså i att något ska 
läras in väl, måste han vara noga med att ämnet görs intressant (s. 91). 

Så här skriver Vygotskij (1995) om barns skapande: 

I utvecklandet av barns konstnärliga skapande också inbegripet bildkonsten, måste man 
iaktta principen om frihet, vilket för övrigt är ett oundgängligt villkor för varje form av 
skapande. Detta innebär att barnens skapande sysselsättning varken kan vara obligatorisk 
eller påtvingad och bara kan uppstå ur barnens egna intressen (s. 96).  

Vygotskij (1995) tar också upp skapande ur en pedagogisk mening: 

Den pedagogiska slutsatsen man kan dra av detta är att det är nödvändigt att vidga barnets 
erfarenhet om vi vill skapa en tillräckligt stadig grund för dess skapande verksamhet. Ju 
mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer det vet och har tillägnat sig, ju större mängd 
verklighetselement det besitter i sin erfarenhet, desto betydelsefullare och produktivare 
blir dess fantasi vid i övrigt lika förutsättningar (s. 20). 
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4.2. Säljös syn på det sociokulturella lärandet  
Precis som Vygotskij beskriver Säljö (2005) lärande ur ett sociokulturellt perspektiv och 
pekar på vikten av att förstå människan ur detta perspektiv och inte enbart ur ett biologiskt 
perspektiv. Säljö menar att ”lärande är en aspekt av alla mänskliga handlingar och måste 
förstås som en integrerad del av sociala praktiker” (s. 16), dvs. sammanhang där människor 
möts. Det är i dessa sammanhang och deltagande i aktiviteter som lärandet i första hand 
uppstår och inte genom undervisning. 
 
Han skriver (s. 18-19) att något av det vikigaste med människan är att hon är en historisk 
och social varelse som har en unik förmåga att samspela med sin omgivning på sofistikerade 
sätt. Om vi vill förstå, menar Säljö, hur människan lär och utvecklas, måste man sätta 
individens kunskaper och färdigheter i förhållande till hennes omgivning och till de 
utmaningar och tillgångar som finns där. Man behöver, hävdar Säljö, en ingående förståelse 
av människans förmåga att ta till sig kunskaper och färdigheter från omvärlden, människans 
förmåga att samspela med andra människor och med de ting som människan uppfunnit och 
kommit på. 
 
Säljö (s. 27-33) beskriver betydelsen av förtrogenhet med något för hur man uppfattar en 
aktivitet/situation och är därmed socialiserad genom kulturella erfarenheter, man har sett en 
händelse eller ett föremål som något. Det vi sett medieras av våra tidigare kunskaper och 
erfarenheter inom det specifika området. Med hjälp av det medierade redskapet kan vi 
reflektera och kommunicera. Vi kan också uppfatta händelser från olika synsätt och med 
olika utgångspunkter. Så här skriver Säljö om papper och penna som medierande redskap:  
 

Pappret tjänar som ett externaliserat minne där man skriver ner siffrorna. Man kan också 
på ett lättare sätt kontrollera att man räknat rätt genom att gå igenom den nedskrivna 
operationen. Papper och penna har också vissa dialogiska kvaliteter. Man kan gå emellan 
den yttre versionen av beräkningarna och de inre, kognitiva operationerna på ett smidigt 
sätt. Man kan stanna upp, reflektera och gå vidare (s. 171). 

 
Våra språkliga redskap har också en historia skriver Säljö. De ord och termer vi använder på 
olika sätt är inte de enda tänkbara. De har skapats av oss människor och vuxit fram i olika 
sorters gemenskaper för att vi skall kunna organisera oss på olika sätt. På så sätt görs det 
möjligt att kommunicera med varandra kring de kunskaper vi har och ge insikter till 
varandra på ett avancerat sätt.  
 
Till människans språkliga och kognitiva förmåga hör också det inre samtalet som gör det 
möjligt för människan att resonera och föra samtal med sig själv. ”Att tänka i sociokulturell 
bemärkelse är således att använda kulturella och språkliga resurser för att resonera med sig 
själv, fantisera och föreställa sig världen” (s. 41).  
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4.3. Carlgrens syn på det sociokulturella lärandet 
Carlgren (1999) tar upp olika perspektiv på lärande där hon bl.a. beskriver Vygotskijs idéer 
där inlärningen ses som att den kan främja utvecklingen men också att den kan begränsa 
inlärningen samtidigt som utvecklingen kan påverkas av inlärningen, som vi tolkat Carlgren. 
Vidare skriver hon enligt Vygotskij och hans potentiella utvecklingszoner:  
 

”Barnet kan imitera handlingar om går utanför dess egen potential samt införliva dessa 
genom att använda de nya kunskaperna i meningsfulla sammanhang. Det blir en dialektik 
mellan det man tar in utifrån och det egna kunskapandet. Via språket får barnet nya 
begrepp från de vuxna – begrepp som de sedan gör till sina egna genom att använda dem i 
nya sammanhang” (s. 13)  

 
Carlgren (1999) beskriver matematiken som ”en ganska egen kunskapskropp, som eleverna 
inte själva kan påverka – utan som de måste ta sig in i. Det är ett helt eget språkspel att lära 
sig och att lära sig förstå” (s.122). Vidare menar hon att matematiken är något som eleverna 
måste ta till sig och lära känna innan det kan användas som ett redskap. Hon menar också att 
språket ett viktigt redskap för att formulera ett svar, kunna skriva av en text, förmedla sina 
tankar samt att förklara och argumentera för något. Detta gäller allt som sker i skolan och så 
även i matematiken.  
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5. Metod 
Under detta kapitel kommer vi att redovisa vårt val av metod samt för- och nackdelar med 
denna. Vi kommer också att presentera hur vi gick tillväga med vårt genomförande och hur 
vi gjorde vårt urval samt hur vi genomförde vår datainsamling. I detta kapitel tar vi också 
upp etiska aspekter och hur vi gjorde analysen. Slutligen tar vi upp tillförlitlighet och 
giltighet för vår undersökning. 
 
5.1. Val av metod 
Vår undersökning befinner sig inom den hermeneutiska vetenskapsinriktningen, eftersom vi 
vill ta reda på elevers strategier i matematik och hur de löser ett problem. Undersökningen är 
kvalitativ. Enligt Starrin (I Starrin & Svensson, 1994, s. 23) är målet med en kvalitativ 
analys att bestämma och identifiera okända företeelser, innebörder och egenskaper. Det som 
kan upptäckas är variationer och strukturer hos dessa företeelser samt egenskaper och 
innebörder.  
 
Redskapet vi använt oss av är intervjuer eftersom detta är ett bra sätt att få reda på hur 
eleverna gick tillväga när de löste uppgiften. Så här säger Kihlström (I Dimenäs 2007) om 
varför intervjuer är ett viktigt redskap för en lärare:  
 

För att kunna bemöta exempelvis barnen eller eleverna behövs denna kunskap. Hur tänker 
barnen/eleverna? Vilka föreställningar har de om sin omvärld, omkring det som läraren 
avser att undervisa om? (s. 47). 

 
Beträffande intervjufrågorna funderade vi på hur vi skulle utforma dem så att eleverna skulle 
förstå vad vi menade. Därför prövade vi även frågorna på andra barn i samma ålder. Vi fann 
att vi behövde göra några korrigeringar kring frågorna samt lägga till några. Vi kände att vi 
ville ställa öppna frågor och försöka fråga och få eleverna att berätta om hur de gick till väga 
när de löste problemet. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 31) bör man 
göra många intervjuer för att få och utveckla sin kompetens. Eftersom vi inte har så stor 
erfarenhet av att genomföra intervjuer kan detta vara en nackdel för vår undersökning. Att 
intervjua barnen enskilt var för oss den bästa metoden eftersom det är elevens val av strategi 
som är i fokus.  
 
Beträffande vem som har gjort vad, har vi i största möjliga mån samarbetat i vår studie. Vi 
delade upp oss då vi lämnade ut problemlösningsuppgiften på respektive skola och när vi 
genomförde intervjuerna. Vi har dessutom transkriberat de intervjuer som vi själva 
genomfört och detta har vi gjort på varsitt håll.  
 
5.2. Urval  
Ungefär två veckor innan vi planerade att genomföra undersökningen skickade vi ut ett 
missivbrev1 till elevernas föräldrar. Med missivbrevet följde information om vår 
undersökning samt högskolans medgivande blankett angående observationer, enkäter och 
intervjuer.  
 
Vi delade ut ett matematiskt problem till totalt 33 elever i två klasser. För att kunna besvara 
vårt syfte var det viktigt att hitta ett bra problem. Vi valde ett öppet problem2 eftersom ett 
sådant problem ger eleven större möjlighet att välja en egen lösningsstrategi. En annan 
viktig aspekt var att hitta ett problem som var elevnära och som skulle fungera i år tre, ett 
sådant problem fann vi på lektion.se. (Lektion.se, 2009-03-05) 
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Inför intervjuerna tittade vi igenom elevernas lösningar och förberedde oss genom att 
noggrant läsa igenom de lösningar som vi fått medgivande till att använda. Utifrån detta 
valde Helena ut åtta lösningar av tio av möjliga och Marie valde ut nio lösningar av elva 
möjliga till intervju. Vi hade få lösningar att välja mellan men kunde ändå välja lösningar 
med variation för att få fram så många strategier som möjligt. 
 
Två av Helenas utvalda elever var sjuka och därför intervjuade hon två andra elever för att 
få det antal som vi kommit överrens om. Vi hade bestämt innan att vi skulle göra så om 
situationen uppstod eftersom vi tyckte det var viktigt att intervjun låg i nära tidsföljd, för att 
inte eleverna skulle glömma bort hur de hade gjort.  
 
5.3. Genomförande  
Eleverna har fått lösa uppgiften skriftligt med papper och penna och de fick inte använda 
miniräknare. Eleverna fick lösa uppgiften enskilt och på det sätt de själva valde.  Båda 
klasserna fick göra uppgiften före lunch och de hade 40 minuter på sig. Vid detta tillfälle 
deltog alla 33 elever även de som inte ingick i studien, men vi har inte tittat på deras 
lösningar. Anledningen att vi gjorde så var att alla elever skulle känna sig delaktiga. 
Senare samma dag hämtade vi de elevlösningar som kunde ingå i undersökningen.  
 
Dagen efter, vid intervjutillfället, åkte vi till respektive skola där vi fick tillgång till ett 
grupprum så vi kunde tala ostört med respektive elev, vilket Doverborg, Pramling 
Samuelsson (2000, s.25) anser är viktigt. Innan varje intervju frågade vi eleven om han/hon 
ville delta och vi förklarade att vi skulle spela in samtalet vilket alla de tillfrågade eleverna 
gick med på. För att spela in intervjuerna använde vi en diktafon. 
 
När vi intervjuade eleverna utgick vi ifrån de huvudfrågor3 vi hade samt elevernas lösningar. 
Utifrån hur eleverna svarade så följde vi upp med olika följdfrågor för att få så uttömmande 
svar som möjligt. Intervjuerna blev olika långa, mellan fyra och tio minuter, beroende på hur 
mycket eleven hade att säga. När alla intervjuer var genomförda transkriberade vi dem så 
utförligt vi kunde. 
 
5.4. Analys 
De utskrivna intervjuerna har vi använt för att kunna göra en mer tillförlitlig analys av 
elevernas svar. Enligt Dovermark (2007, s. 148) måste man vara medveten om att även om 
allt är transkriberat så går den sociala närvaro och interaktion vid intervjutillfället förlorad. 
Därför har vi lyssnat på intervjuerna flera gånger och läst igenom utskrifterna många gånger 
för att vara säkra på att vi uppfattat eleverna rätt.  
 
Intervjuerna var ett komplement till elevlösningarna och när vi analyserat har vi försökt 
förstå hur eleverna har gått tillväga, genom att titta på lösningarna och de transkriberade 
intervjuerna. Så småningom kunde vi se ett mönster i likheter och skillnader från elevernas 
lösningar, detta ledde också till att vi kunde göra en kategorisering. Utifrån denna 
kategorisering har vi fokuserat på de olika strategier vi kunde finna i lösningarna och dessa 
har vi diskuterat i resultatet. 
 
 
5.5. Etik 
Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra forskningsetiska huvudkrav som man bör ta hänsyn till 
när man ska göra en undersökning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-14) 
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Informationskravet innebär att man som undersökare måste informera samtliga deltagare i 
undersökningen om att deltagandet är frivilligt och att de har möjlighet att avbryta sitt 
deltagande när som helst. Informationen till föräldrarna bestod utav ett missivbrev där vi 
beskrev syftet med vår undersökning och där vi även förklarade att deltagande i 
undersökningen var frivillig. Föräldrarna fick även möjlighet att ta ställning till om de ville 
att deras barn skulle delta eller inte. Vi informerade eleverna och berörd personal om syftet 
med undersökningen och hur det skulle gå till.  
 
Samtycke från förälder eller vårdnadshavare är ett krav för att få lov att genomföra en studie 
som kommer att beröra deras barn. Vi lämnade ut högskolans blankett för 
föräldramedgivande med tillhörande informationsblad angående observationer, intervjuer 
och enkäter. I samband med detta lämnade vi även ut det informationsblad som vi nämnt 
ovan. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att man som undersökare har tystnadsplikt och att uppgifter 
om identifierbara personer hanteras och lagras på ett sätt så att det inte går att identifieras av 
utomstående. Vi har använt fingerade namn på de elever som nämns i undersökningen. Vi är 
medvetna om att tystnadsplikt gäller och vi har även skrivit under en blankett gällande 
tystnadsplikt på respektive skola. 
 
Nyttjandekravet innebär att man endast får använda uppgifter från undersökningen i just den 
undersökning som genomförs. Uppgifterna får inte användas i kommersiella sammanhang 
eller i icke-vetenskapliga syften. Detta tycker vi är självklart och vi kommer naturligtvis inte 
använda uppgifterna i något annat sammanhang än i vår undersökning. 
 
De etiska konsekvenser vi kan komma på är att inte slarva med det material vi samlat in. Vi 
måste förvara data på ett sådant sätt att utomstående inte kan få tillgång till den. Det gäller 
även de anteckningar vi fört och elevernas lösningar av matematikuppgiften. När det gällde 
intervjuerna var det viktigt att få tillgång till ett rum där vi kunde sitta ostörda med eleverna 
så att inte någon kunde höra oss.  
 
5.6. Tillförlitlighet och giltighet 
Vi har genomfört intervjuer med elever i årskurs tre. När vi förberedde oss inför intervjuerna 
funderade vi igenom frågorna så att de skulle bli begripliga och därmed finnas möjlighet för 
eleverna att besvara dem. Vi ville testa våra frågor på elever i motsvarande ålder för att 
upptäcka om frågorna var begripliga och kunde besvaras. Vi fick kontakt med en skola och 
skickade ut missivbrev4 till föräldrarna i år 3.  Vi fick möjlighet att testa frågorna på sex 
elever, detta kallas provintervju och ger vår undersökning samtidig validitet. Vi fann att vi 
behövde lägga till fler frågor kring problemlösning inför vårt datainsamlande. Efter 17 
intervjuer fann vi att ingen ny information kom fram.  
 
Validitet är ett mått för hur väl man undersöker det man avser att undersöka. Dovemark 
(2007, s.150) menar att det gäller att under hela forskningsprocessen kritiskt kunna bedöma 
empiriska data och de analyser som utvecklas. Vår handledare har granskat intervjufrågorna 
och problemlösningsuppgiften vilket ger vår undersökning innehållsvaliditet. Det är också 
viktigt att vår text har en kommunicerbarhet vilket betyder att utomstående ska kunna läsa 
och förstå vad det är vi skrivit.  
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Enligt Kihlström (2007, s. 231) beskriver reliabiliteten att resultaten är tillförlitliga. Vi har 
spelat in intervjuerna med diktafon, vilket ökar tillförlitligheten. 
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6. Resultat 
Vårt resultat består av en resultatanalys där vi delat in resultatet i olika kategorier beroende 
på hur eleven har löst uppgiften. I den första indelningen har vi beskrivit vilka strategier 
eleverna har valt att använda när de genomfört sin lösning. Den andra indelningen vi har 
gjort utgår ifrån vilken räknemetod eleven har valt att använda i sin lösning. 
 
6.1. Resultatanalys  
Huvudsyftet med vår studie är att besvara frågeställningarna: Vilka olika strategier finns det 
för att lösa uppgiften? Hur ser de ut? Vi valde ett öppet problem som kan lösas på många 
olika sätt eftersom det ger eleverna större möjlighet att välja en egen strategi.  Genom att ge 
eleverna ett sådant problem hoppades vi att vi skulle få en större bredd på hur de löst 
problemet.  
 
Så här lyder problemet: På en bondgård finns det: kor, hästar, grisar, katter och höns. 
Sammanlagt har dessa djur 46 ben. Hur många djur finns det av varje sort? 
 
I problemet är djuren presenterade i plural: Kor, hästar, grisar, höns och katter. Vi ser det 
som att problemet kan tolkas på två olika sätt. Dels kan man tolka det som att det inte borde 
finnas mindre än två djur av varje sort men det kan också tolkas som att inte alla fem 
djursorterna behöver vara representerade med mer än ett djur. Hur eleverna har tolkat 
uppgiften har varierat och vi har inte lagt någon vikt vid detta. Vi tycker inte det är relevant 
eftersom vi har undersökt vilka strategier eleverna använder, däremot tycker vi det är 
intressant att eleverna tolkat texten i uppgiften olika.  
 
6.2. Lösningsstrategier vid genomförande 
Vi fann tre former av strategier när vi analyserade elevernas lösningar. Vi valde att kalla 
dessa för symbolstrategi, bildstrategi samt text- och sifferstrategi. 
 
6.2.1 Symbolstrategi 
Med symbolstrategi menar vi elevlösningar där vi funnit att eleverna har använt olika 
symboler. Symbolstrategin för oss innebär att eleverna har använt sig av tecken i sina 
lösningar. Exempel på vad vi menar med tecken i denna strategi är att elever räknar med 
streck, där varje streck motsvarar ett ben, för att komma fram till ett svar på sin lösning. 
Några andra har använt sig av inramningar där de skrivit in antal djur och antal ben. Nedan 
följer några elevlösningar och deras förklaringar till hur de har löst uppgiften. 
 
Sandra har använt sig av symboler men har grupperat strecken i antalet ben som ett djur har 
och dessutom delat upp i varje djurart. Så här förklarar hon: 
 

Först skrev jag hur många ben varje djur hade. Så tog jag en på varje först och såg hur 
mycket det blev eller jag tog två på höns för det blev fyra sammanlagt. Så har jag skrivit 
att det är ett och det är två djur. Och sen så provade jag en till på dem, så tog jag lite på 
dom mer för att det var så lite”.  
 

Citatet ovan visar på hur Sandra prövade sig fram till ett svar.  
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Så här ser den mest relevanta delen ut av Sandras lösning: 
 

   
 
 
Maja visar ett annat tillvägagångssätt för att hålla koll på antalet ben:  
 

 
 
Maja säger: ”Jag gjorde så här: jag räknade en, två sen skrev jag upp och så en, två”. 
 
Intervjuaren frågar: ”Okej, så att varje streck är det…?” 
 
Maja fyller i: ”Ett ben”.  
 
I sin lösning har hon även ritat alla djuren på ett sätt som påminner om lösningen under 
bildstrategi (s. 25). 
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Även Emma har använt sig av det vi betecknar som symboler i den här delen av sin lösning 
som bilden visar. Hon har valt att gruppera varje djur för sig och skrivit antalet ben under, 
för ett djur i taget. 
 

 
 
Karl har uppfunnit egna symboler för varje djurart. Så här ser den delen av hans lösning ut: 
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6.2.2. Bildstrategi  
Vi har funnit att ett flertal elever har ritat bilder på djur i sina lösningar. Med bilder menar vi 
elevernas teckningar av djuren som förekommer i problemet. Ingen elev har löst problemet 
enbart med bilder utan har kompletterat bilderna med text och siffror, för att förtydliga sin 
lösning.  

Klara har på ett ställe i sin lösning ritat ut alla djur och ringat in varje djurart för sig. Hon 
tyckte uppgiften var lätt eftersom hon tycker om att rita. Hon uttrycker sig så här: ”Det var 
enkelt att räkna ut plus att jag gillar å rita”. Klara berättade under intervjun att hon började 
med att rita upp alla djuren och sedan kontrollerade hon de ritade djurens ben så att det 
stämde med antalet ben i problemet. 
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6.2.3. Text- och sifferstrategi  
Ett antal elever har använt sig enbart av text och siffror för att lösa problemet. Det finns en 
variation i hur eleverna har redovisat sitt problem i denna strategi. Ett par elever har 
redovisat sina lösningar på så vis att de har skrivit ut antal djur med siffror och djurets namn. 
Erikas lösning är ett tydligt exempel på det. 

 
 
 
 
Ett par elever har endast skrivit sitt svar i en fullständig mening och så här har Sara skrivit: 
 

 
 
 
Så här uttrycker sig Sara kring hur hon har tänkt: 

 
Ja jag räknade så här till exempel, en katt den har ju fyra och då räknade jag fyra sen så 
fick jag ju fyra till på en gris och då blev det ju åtta. Jag gjorde så att jag tog alla djuren 
och när jag hade gått så blev det som ett varv. När jag hade räkna alla så räknade jag alla 
igen så att det blev 36 å sen kunde jag ju inte räkna hela varvet igen för då blir det ju mer 
än 46 och då fick jag räkna tre djur till. 
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6.3. Val av räknemetod  
Beträffande det val av räknemetod som förekommer i lösningarna är addition den mest 
frekventa metoden att räkna med. Även multiplikation förekommer i några lösningar. Vi har 
även kommit fram till att en elev har räknat division någon gång under lösningsprocessen. 
 
6.3.1Använder enbart addition 
De flesta eleverna har löst uppgiften med enbart addition. Drygt hälften av dessa elever har 
använt sig av additionstecknet i sin redovisning. Övriga elever har berättat hur de har tänkt.  
 
Så här uttrycker sig Markus som ritat nedanstående, vilket är den första delen av hans 
lösning. ”Jag ritade djur och så skrev jag fyra, fyra, två det betyder att det är fyra ben å fyra 
ben å två (pekar på sin lösning) och så står det typ som plus, plus, plus och sen 14 blir det”. 
 
 

 
 
 
Nedan visas Patriks lösning, precis som Markus har han använt sig av upprepad addition: 
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6.3.2 Använder addition och multiplikation 
Ett fåtal elever använder sig av både multiplikation och addition för att lösa uppgiften. 
 
Anna har utfört alla tankeoperationer i huvudet. Så här uttrycker hon sina tankegångar:  
 

Jag tog två kor som har åtta ben och sen fyra hästar det blir 16 ben och åtta plus 16 det 
blir 24 plus fyra blir 28. En gris och tre katter som har 12 ben, så det blir 40 plus sex ben.  

 
Nedan visas hennes lösning. 
 

 
 
 
Emil har använt multiplikationstecknet i sin lösning, där han skrev ut 1*4 = 4 under en bild 
av en katt, 5*2 = 10 under en bild av en höna, 2*4 = 8 under en bild av en gris, 2*4 = 8 
under en bild av en ko och 4*4 = 16 under en bild av en häst. Sedan adderade han alla 
djurarterna. 
 
Simon berättade i intervjun att han ”tänkt” gånger dvs. multiplicerat för att lösa uppgiften. 
Han har använt sig av multiplikationstecknet i sina uträkningar och har sedan suddat ut 
detta, dock syntes det fortfarande på pappret och därför frågade vi honom hur han hade 
tänkt. Simon tyckte det var svårt att redogöra för sina tankegångar men det framgår ändå 
tydligt att har räknat med multiplikation och addition eftersom han använder ”plus” och 
”gånger” upprepade gånger vid försök till en redogörelse. 
 
 
6.3.3. Division 
Simon har även räknat division i sin första uträkning, vilket framgår av intervjun, och har 
därefter förkastat räknesättet division eftersom han trodde att det inte skulle fungera. Han 
säger så här om uppgiften:  
 

Jag fattade den inte först. Först räknade jag hälften av 46 och det är ju 23, så tog jag och 
räknade lite av varje sort så att det skulle bli 23 men det gick inte så jag fick räkna upp till 
46 istället.  
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7. Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att gå igenom det resultat vi kommit fram till och dra paralleller 
till den forskning och litteratur som finns med i vår bakgrund och teoriavsnittet. Vi kommer 
också att dra slutsatser utifrån vårt resultat samt ta upp didaktiska konsekvenser. Under 
rubriken metoddiskussion kommer vi att redogöra för utfallet av vårt metodval. I den sista 
delen av detta kapitel kommer vi att ge förslag till fortsatt forskning inom det område vår 
undersökning befinner sig. 
 
7.1. Resultatdiskussion 
Vi har delat in resultatdiskussionen efter hur vi presenterade vårt resultat. I vårt resultat 
beslutade vi att gruppera resultatet i två kategorier: Lösningsstrategier vid genomförande 
och val av räknemetod.  
 
7.1.1. Diskussion av elevernas olika lösningsstrategier 
Ingen lösning är den andra lik vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att eleverna fick 
lösa uppgiften hur de ville. Det vi fann var att elevernas lösningar innehöll flera olika 
strategier och några lösningar påminde om varandra och vissa var väldigt likartade. Siegler 
och Jenkins (1989) menar att elever upptäcker nya strategier varje dag som de sedan 
anpassar till den situationen de befinner sig i. Författarna gör ett antagande som vi kopplar 
till vår undersökning, nämligen att eleverna under problemlösningstillfället med största 
sannolikhet skapade nya strategier utifrån kunskaper de redan hade. 
 
Symbolstrategi  
Bland elevernas lösningar fann vi att majoriteten använt sig av någon form av bilder eller 
symboler i lösningen och bara ett fåtal elever har endast gjort matematiska uträkningar och 
skrivit ett svar. Det vi kunde se tyckte vi var intressant då Deliyianni et al. (2009) kommit 
fram till att skolelever ofta lämnar den visuella representationen, dvs. att rita bilder, eftersom 
de i skolan blir påverkade av matematiska symboler och får ett mer rutinmässigt sätt att lösa 
uppgifter på. Kan det vara så att när eleverna frångår ett informellt och visuellt sätt att lösa 
uppgifter på, att något av deras förståelse för matematiska sammanhang går förlorad? 
De symboler som eleverna använt i sina lösningar är inte något de skapat helt på egen hand 
utan dessa har de förvärvat från en sociokulturell samvaro med andra människor som de 
tagit till sig och gjort till sitt eget, vilket Säljö (2005) också menar. Ett tydligt exempel på 
detta är Maja som använder sig av ett vanligt förekommande sätt att räkna och gruppera 
antal av något.  
 
Vi tycker att Maja har ett utvecklat matematiskt tillvägagångssätt för att hålla koll på antal 
ben. Majas val av metod är att hon använder sig av symboler grupperade om fem för att 
strukturera sin lösning. I Sandras lösning, som skiljer sig från Majas, har hon ritat streck 
grupperade om fyra för varje djurs ben. Sandras användande av symboler har inte sträckt sig 
så långt i utvecklingen som Majas men är mer naturlig, då fyra streck är lika mycket som 
fyra ben vilket är ett djur. Emma har ytterligare en lösningsstrategi där hon har strukturerat 
varje djurart för sig. Hon har skrivit ut djurets namn, skrivit ut hur många ben varje djur har 
i siffror och ringat in varje art för sig. Hennes lösning är väldigt tydlig. Vi tycker det är 
intressant att se hur urgamla symboler fortfarande används i dagens samhälle trots att det 
finns ett utvecklat matematiskt symbolspråk (Ahlberg, 1995). 
 
Karl har i sin lösning kommit på egna symboler för varje djurart. Ahlberg (1995) beskiver 
hur barn kan skapa ett eget system av tecken när de representerar mängder och kvantiteter. 
Det Ahlberg tar upp, är Karls lösning ett tydligt exempel på och vi tycker det är intressant att 
vi i vår undersökning har sett ett exempel på det som Ahlberg beskriver. Karl har och andra 
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sidan med största sannolikhet inte hittat på symbolerna själv utan han har förmodligen sett 
dessa i något sociokulturellt sammanhang där han har införlivat dem till sitt eget, vilket vi 
även beskrivit ovan. 
 
De tre lösningarna vi beskrivit först i resultatet påminner mycket om varandra på det vis att 
de är så strukturerade även om de skiljer sig åt i sättet att använda symboler. Gemensamt för 
alla lösningar i kategorin symbolstrategi är att eleverna använt sig av symboler för att 
strukturera sin lösning. 
 
Bildstrategi 
Ett flertal elever har varit kreativa i sina lösningar och ritat bilder. Ett fåtal har ritat bilder för 
att strukturera sin lösning medan andra har ritat bilder som ett komplement till lösningen. 
Ytterligare några har ritat för att kontrollera sitt resultat. 
 
Klara har ritat bilder i sin lösning för att strukturera den. Hon berättar också att hon tycker 
om att rita och att hon tyckte att problemet var enkelt trots att hon inte tycker om matematik. 
Vygotskij (I Lindqvist, 1999) skriver om studier som visat att minnet arbetar starkast då det 
attraheras och har ett visst intresse, detta har Klara gett uttryck för. Vygotskij (1995) har 
också en pedagogisk syn på skapande. Han menar att desto mer ett barn har sett, hört och 
upplevt desto mer vet barnet och ju större verklighetsuppfattning barnet har desto viktigare 
och produktivare blir barnets fantasi om förutsättningarna ges. 
 
Text- och sifferstrategi 
Vi fann också att flera elever använde sig av en lösningsstrategi där de bara skrev sitt svar i 
form av text eller siffror. Sara var en av dessa elever. Hon uttryckte sig som att hon tänkte i 
varv och då menade hon att katten hade fyra ben, hästen hade fyra ben, kon hade fyra ben, 
grisen hade fyra ben och hönsen hade två ben och alla dessa ben lade hon ihop och då 
bildade dessa enligt henne ett varv. Som Sara berättar i citatet (s. 25) så lägger hon ihop två 
varv och kommer fram till att hon inte kan lägga på ett tredje varv för då blir det för mycket 
och då lägger hon till två av de fyrbenta djuren och en höna. Vi tycker Saras strategi är 
intressant och det är spännande att hon har en strategi där hon kan hålla så mycket i huvudet 
på en gång. Saras tankegångar är något som enligt Vygotskij (1999) sker i det han kallar det 
inåt växande stadiet och utmärkande för det stadiet är att eleven behärskar huvudräkning 
vilket karaktäriseras av det logiska minnet vilket använder sig av inre samband. 
 
7.1.2. Diskussion av elevernas val av räknemetod 
Vi fann att eleverna använde olika räknemetoder för att lösa problemet. 
 
Addition 
De flesta elever har enbart använt addition för att räkna ut problemet och vi tror att detta har 
varit det mest naturliga sättet att räkna på. Markus och Patrik har tydliga exempel på 
lösningar där additionstecknet används dessutom har de använt likhetstecknet frekvent. Vi 
finner det intressant hur Markus har räknat ihop sina tal då vi tycker att denna lösning 
påminner om additionsalgoritmen. Han har lagt ihop 14 + 14 och dragit ett streck under, 
räknat ut och fick 28 sedan lade han till 16 och drog ett streck under och fick det till 44, sist 
lade han till 2 och då blev det 46 (s. 25). Både Markus och Patriks lösningar är ganska naiva 
då de har använt sig av upprepad addition istället för att använda multiplikation (s. 25- 26). 
 
Addition och multiplikation 
Ett fåtal elever har använt både addition och multiplikation i sina lösningar av problemet. Vi 
anser att dessa elever har kommit ett steg längre i sin taluppfattning då de har kombinerat 
räknesätten. Ur ett matematiskt perspektiv är kombinationen addition och multiplikation ett 
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mer rationellt sätt att lösa problemet på. I dessa elevlösningar utmärker sig Anna då hon har 
lyckats hålla alla uträkningar i huvudet vilket hon redogör för under intervjun, som bilden 
och citatet på sidan 26 visar. Anna har använt sig av den stumma aritmetiken som Vygotskij 
(1999) kallar det vilket innebär att hon har använt sig av inre tecken då hon räknat. Hon har 
förmodligen använt sig av det som Säljö (2005) menar är så typiskt för människan, nämligen 
att kunna resonera och föra samtal med sig själv. 
 
Division 
Simon berättade för oss att han först räknade division när han skulle lösa uppgiften. Han 
insåg dock efter en stunds räknande att hans första strategi inte fungerade så han förkastade 
den och prövade därefter en annan strategi som föll bättre ut. Siegler och Jenkins (1989) 
menar att konstruerandet av nya strategier ibland bara tar några sekunder eller någon minut, 
vilket vi kan se i Simons fall. 
 
7.2. Slutsats och didaktiska konsekvenser 
Vi har kommit fram till genom vår analys att elevers lösningsstrategier kan ge pedagoger en 
djupare förståelse kring elevers olika sätt att lösa problem på. Självklart kan vi bara uttala 
oss om hur eleverna som ingått i vår undersökning löser problem och inte elever i allmänhet. 
Vi har funnit olika strategier bland de elever vi undersökt och vår kunskap om hur elever 
löser matematiska problem har ökat. Vi har lärt oss att lärarens roll vid problemlösning är 
viktig ur många aspekter bl.a. vid valet av uppgifter och hur man presenterar dem. Vi menar 
också att det är viktigt att diskutera flera olika elevlösningar dess fördelar- och nackdelar 
samt visa på den mest rationella lösningen.  
 
Valet av problem är viktigt för hur eleverna tar sig an uppgiften, det är därför bra att välja ett 
problem som eleverna kan relatera till. Runesson (2005) menar att vi lär oss matematik 
genom att koppla till sådant vi tidigare upplevt. Vi gjorde ett medvetet val att välja ett öppet 
problem, som handlade om djur, till eleverna. Flera av eleverna i vår undersökning var 
dessutom intresserade av matematik och problemlösning, vilket vi fick veta genom 
intervjuerna, och det syns även i elevernas lösningar då ett flertal av dessa elever har varit 
kreativa i sina lösningar och ritat bilder. Enligt Vygotskij (I Lindqvist, 1999) lär sig elever 
bäst då de är intresserade av det aktuella ämnet, detta har vi märkt hos de elever vi 
intervjuat. Det är också viktigt med en blandning av olika problemlösande aktiviteter sådana 
som är klart och tydligt kopplade till konkreta situationer och problem som behöver en 
matematisk tolkning och lösas med matematiska metoder, detta får vi stöd för i kursplanen 
för matematik (Skolverket, 2000). 
 
Vi har också insett utifrån litteraturen vi läst att situationen spelar stor roll för hur eleverna 
tar sig an ett problem. Enligt Ahlberg (1995, s. 44) är det vanligt förekommande att elever 
ser problemlösning som något man gör enbart på matematiklektionerna och att man lär sig 
räkna för att kunna lösa uppgifterna i skolan. Utanför skolan använder eleverna istället egna 
lösningsmetoder för att lösa problem som inte kopplas ihop med den formella 
skolmatematiken. Vi tycker att flertalet av eleverna som ingick i undersökningen har visat 
på kreativa och varierande lösningar av problemet. Som vi nämnde tidigare kan detta ha ett 
samband med att vi valde ett öppet problem eftersom möjligheten för eleverna blev större att 
välja en egen lösningsmetod. Samtidigt är vi förvånade över att matematiska tecken, som 
t.ex. additionstecknet, inte förekommer hos majoriteten av eleverna. Vi tror att detta kan 
vara ytterligare en förklaring som hänger ihop med att de fick lösa uppgiften som de ville. 
 
Under intervjun märkte vi att många elever hade svårt att uttrycka sig med matematiska 
begrepp vilket gjorde att de kanske inte fick fram exakt det som de ville säga eller att vi inte 
tolkade det de sa rätt. Enligt Malmer (1990) behöver elever öva på att sätta ord på sina 



 32

tankar då många elever är ovana att göra detta. Dessutom är det vanligt att elevernas 
ordförråd är begränsat inom matematikområdet. Vi har genom undersökningen insett vikten 
av att lärare ger eleverna förutsättningar att utveckla ett matematiskt ordförråd. 
 
Som lärare tycker vi det är det viktigt att känna till aspekterna som vi nämnt ovan och vara 
medveten om hur elevernas strategier kan visa sig och även känna till hur olika 
problemlösningsprocesser kan gå till. I vår bakgrund har vi beskrivit hur Wyndman, 
Riesbeck & Schoulz (2000) delar in de olika fokus (kognitivt och affektivt) som en elev kan 
ha vid problemlösning. För att elever ska bli goda problemlösare tror vi det är viktigt att 
variera problemlösningstillfällena och vara medveten om det som kan ske i huvudet på 
eleven och de känslomässiga relationer som finns mellan läraren, eleven och problemet. Vi 
menar också att det är viktigt vilka redskap eleverna får använda när de ska lösa ett problem. 
Eleverna i vår undersökning fick lösa problemet med hjälp av papper och penna vilket enligt 
Säljö (2005) är bra redskap för att hålla koll på sina uträkningar och visa hur man gått till 
väga i sitt arbete, men elever skulle också ges chansen att få träna på att lösa problem 
muntligt eller med hjälp av en mängd olika ”hjälpmedel” t.ex. tabeller och bilder. Även 
Polyas (1957) problemlösningsschema anpassat till elevernas kognitiva mognad kan vara ett 
bra redskap som stödstruktur vid problemlösning. 
 
Utifrån den litteratur vi läst har vi förstått att det är viktigt att ta problemlösningen ett steg 
vidare. Genom att använda sig av matematisk modellering kan eleverna få en djupare 
förståelse för verklighetsanknutna problem vilket enligt English och Watts (2005) borde ha 
ett större utrymme inom matematikundervisningen. Även i kursplanen för matematik 
(Skolverket, 2000, s. 27) är matematisk modellering nämnt och det är något som skolverket 
menar hjälper till att utveckla matematiken i nya kunskapsområden och därmed nya 
tillämpningsområden. 
 
7.3. Metoddiskussion 
Det finns olika aspekter att lyfta som har påverkat vårt resultat. En kan vara att eleverna är 
unga och deras verbala förmåga att uttrycka sina tankar och strategier varierar, vilket vi 
märkte under intervjuerna, dessutom var det inte alltid så lätt att tolka elevernas svar. 
Enligt Malmer (1990, s.17) är det inte alltid så enkelt att få fram hur eleverna har tänkt 
genom att fråga. Hon menar att det är viktigt att vara medveten om att elever ibland saknar 
ord för att beskriva hur de tänkt och därmed får vi felkällor. Ibland svarar barn vet inte (detta 
har vi också exempel på) och enligt Malmer kan detta bero på att de saknar ord för att 
beskriva hur de tänkt men att de i sitt medvetande vet hur de har gjort. 
 
Vi tror att några elever kände sig nervösa under intervjun och vid problemlösningstillfället 
vilken kan vara en annan faktor som kan ha påverkat resultatet. Intervjuerna kanske inte gav 
så mycket information som vi hade hoppats på men kombinationen av lösningar och 
intervjuer gav ändå tillräckligt anser vi för att få ett resultat att analysera. Vi är nöjda med 
den variation av strategier som vi fått fram bland elevernas lösningar och det är roligt att 
eleverna varit så kreativa. Ingen elev valde till exempel att inte lösa uppgiften. Detta tror vi 
beror på att problemlösningsuppgiften vi valde att ge eleverna knyter an till deras 
föreställningsvärld vilket Ahlberg (1995) påpekar är viktigt då eleverna ges större möjlighet 
att lösa matematiska problem. 
 
7.4. Förslag till fortsatt forskning  
Vi tycker det skulle vara spännande att fortsätta undersöka hur elever löser ett så kallat. 
öppet problem i grupp. Det skulle då vara intressant att se vilka strategier som dyker upp vid 
ett sådant tillfälle och hur eleverna resonerar kring problemet. Det skulle också vara 
intressant att se om eleverna lägger märke till varandras strategier och vad de i så fall har för 
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uppfattning om dem. Vid en sådan undersökning kunde det vara lämpligt att observera hur 
eleverna resonerar och följa upp detta med en gruppintervju. 
 
I denna undersökning skulle man kunna belysa lärarens betydelse för elevens utveckling i 
problemlösning samt hur mycket tid man ägnar åt problemlösning men även matematiskt 
modellerande. 
 
En annan aspekt som skulle vara intressant att jämföra vilka strategier elever i år 5 använder 
när de får lösa ett öppet problem och se om lösningarna skiljer sig mycket åt beträffande 
lösningssätt och val av räknemetod. Problemet skulle kunna vara av liknande karaktär som 
det vi använde oss av. Det skulle vara intressant att se om äldre elever skulle se kopplingen 
till att man kan lösa uppgiften med hjälp av algebra. 
 
Tack! 
Ett stort tack till er elever och handledare som gjorde det möjligt att genomföra vår 
undersökning. Vi vill också tacka elever och lärare som gett oss tillfälle att göra 
provintervjuer.  
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Bilaga 1 
 

Hej Föräldrar! 
 
Vi är två lärarstudenter på högskolan i Borås. Under våren ska vi genomföra och 
skriva vårt examensarbete. Vi är intresserade av ämnet matematik och vi vill 
undersöka hur elever löser matematiska problem eftersom man oftast kan lösa 
dessa på olika sätt. Inom matematiken är problemlösning ett centralt begrepp. 
Det vi vill med vår kommande undersökning är att försöka se och förstå 
elevernas olika lösningar av ett matematiskt problem. Det är viktigt att vi som 
blivande lärare skaffar oss goda kunskaper kring vilka strategier som elever 
kan tänkas ha för att lösa matematikuppgifter. 
 
Eleverna kommer att få ett matematiskt problem att lösa under ett 
lektionstillfälle. Problemet kommer att vara anpassat till år tre och eleverna 
får den tid de behöver till att lösa uppgiften. I samband med denna uppgift 
kommer vi också att välja ut ett antal elever till intervju för att be eleven 
berätta hur han/hon har tänkt när de löste problemet. Detta kommer då att bli 
underlaget till vårt examensarbete. 
 
De uppgifter som eleverna gör och de intervjuer som vi genomför kommer vi att 
behandla enligt de regler som gäller kring konfidentialitet och sekretess. 
Varken elever eller lärares namn eller namn på skolan kommer att framgå i 
uppsatsen eftersom den räknas som offentlig handling. Att delta i intervjuer är 
frivilligt och det finns alltid möjlighet att avbryta en intervju om eleven så 
skulle önska.  
 
Med detta informationsbrev följer också information från Högskolan i Borås 
och en medgivandeblankett, den blanketten vill vi ha in senast fredag 20/3 09. 
 
Kontakta oss gärna om ni har några frågor. 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Marie Jansson  xxx-xxxxxxx 
Helena Fritz  xxx-xxxxxxx 
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Bilaga 2 
 

 
 

Bondgården 
 
På en bondgård finns det: kor, hästar, grisar, 
katter och höns. Sammanlagt har dessa djur 46 
ben. Hur många djur finns det av varje sort? 
 
Svar: 
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Bilaga 3 
 
 
Intervjufrågor 
 

• Vad tycker du om matematik?  
 

• Vad tycker du om problemlösning? 
 

• Brukar ni göra problemlösningsuppgifter i skolan?  
 

• Finns det problemlösningsuppgifter i matteboken? 
 

• Hur tänkte du när du skulle börja lösa problemet? / Kan du förklara hur du 
tänkte/gjorde när du löste problemet? 

 
• Kände du att du fick gott om tid på dig att göra uppgiften? 

 
• Känner du dig säker på ditt svar? 

 
• Tyckte du uppgiften var rolig? 
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Bilaga 4 
Hej Föräldrar! 

 
Vi är två lärarstudenter på högskolan i Borås. Under våren ska vi genomföra och 
skriva vårt examensarbete. Vi är intresserade av ämnet matematik och vi vill 
undersöka hur elever löser matematiska problem eftersom man oftast kan lösa 
dessa på olika sätt. Inom matematiken är problemlösning ett centralt begrepp. 
Det vi vill med vår kommande undersökning är att försöka se och förstå 
elevernas olika lösningar av ett matematiskt problem. Det är viktigt att vi som 
blivande lärare skaffar oss goda kunskaper kring vilka strategier som elever 
kan tänkas ha för att lösa matematikuppgifter. 
 
För att vår undersökning ska blir så tillförlitlig som möjligt behöver vi 
genomföra en testundersökning. Detta innebär att eleverna kommer att få lösa 
ett matematiskt problem under ett lektionstillfälle och i samband med denna 
uppgift kommer vi också att välja ut några elever till intervju. Tanken med 
intervjuerna är att eleverna ska få berätta hur de tänkt när de löste uppgiften 
och att vi lärarstudenter ska öva oss i att genomföra barnintervjuer.  
 
De uppgifter som eleverna gör och de intervjuer som vi genomför kommer vi att 
behandla enligt de regler som gäller kring konfidentialitet och sekretess. Att 
delta i intervjuer är frivilligt och det finns alltid möjlighet att avbryta en 
intervju om eleven så skulle önska.  
 
Kontakta oss gärna om ni har några frågor. Svarstalongen vill vi ha senast 
fredagen 13 mars. 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Marie Jansson  xxx-xxxxxxx 
Helena Fritz  xxx-xxxxxxx 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Elevens 
namn__________________________________________________ 
 
 
Vi godkänner att vårt barn blir intervjuat  JA NEJ 
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