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Syftet med studien var att ta reda på vilka strategier elever väljer när de ska lösa 
ett matematiskt problem. Vi genomförde en observation och nio individuella 
intervjuer med elever i årskurs 3. De fick lösa ett matematiskt problem som 
observerades. Utifrån elevernas lösningar genomförde vi sedan intervjuer för att 
ta reda på vilka strategier de valt att använda för att lösa problemet. Resultatet av 
elevernas lösningar visade på flera olika lösningsstrategier. Dessa delades in i 
yttre och inre representationer. Strategier som bilder, grafiska framställningar och 
matematiska symboler (siffror) hör till de yttre representationerna, då de består av 
konkreta bilder som eleverna måste se framför sig på papper när de löser 
matematiska problem. Huvudräkning, automatiserad kunskap och ”tänkande” är 
samtliga strategier som tillhör de inre representationsformerna. Med inre 
representationer menar vi det som sker i huvudet, det eleverna inte behöver se 
framför sig för att kunna lösa problemet. Vi fann att elevlösningarna innehöll 
kombinationer av flera olika strategier. Vilken eller vilka strategier eleven än 
väljer till sin problemlösning är det oundvikligt att använda sig av någon form av 
inre representationsform, för att tänka måste alla göra oberoende av vilken 
lösningsstrategi som väljs och hur duktiga problemlösare eleverna än är. När 
eleverna är unga kan det vara svårt och ovant för dem att skriftligt redovisa hur 
lösningsprocessen gått till. Därför måste vi lärare ha tid att sätta oss in i hur 
eleven tänker för att kunna bygga vidare undervisningen utifrån den enskilde 
individens behov.
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The purpose of the study was to discern which strategies pupils employ when they solve 
a mathematical problem. We carried through one observation and nine individual 
interviews with pupils in school year 3. They were asked to solve a mathematical 
problem, which was observed.  On the basis of the pupils’ solutions, we carried out 
interviews in order to determine which strategies they chose to employ. The outcome of 
the pupils’ solutions showed several problem solving strategies. These were divided 
into external and internal representations.  Strategies such as pictures, graphs and 
mathematical symbols (numerals) are external representations, as they consist of 
concrete pictures that the pupils must see in front of them on a paper when solving 
mathematical problems. Mental arithmetic, automated knowledge and “thinking” are all 
strategies that belong to internal modes of representation. With internal representations, 
we mean what happens inside our heads – what pupils need not see in front of them in 
order to solve a problem. We found that the pupils’ solutions contained combinations of 
several different strategies.  Irrespective of which strategy or strategies the pupil choose 
in his or her problem solving, it is inevitable to use some variety of internal 
representations; everyone has to think, regardless of the strategy chosen and the 
problem solving skills of the pupil. When pupils are young, it may be difficult for them 
to present the flow of their problem solving processes in writing. Consequently, as 
teachers we must have time to familiarize ourselves with how the pupil thinks in order 
to develop our teaching on the basis of the needs of the individual pupil.
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Bakgrund

Efter tre års studier på lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde med inriktning 
matematik och naturvetenskap, är det matematikdidaktiken som fångat vårt intresse. Vi 
fastnade för matematikdidaktikkursens upplägg där teori varvades med praktiska 
tillämpningar under föreläsningarna. Det gjorde att vi fick en större förståelse för vår 
matematiska utveckling och de didaktiska aspekterna. Därmed var valet av 
examensarbetets ämnesområde givet, matematikdidaktik. Det vi känner att vi fått med 
oss från utbildningen är att problemlösning är ett viktigt inslag inom 
matematikdidaktiken, vilket även litteratur och styrdokument vittnar om. Men varför är 
det så viktigt, hur tänker egentligen eleverna i en problemlösningssituation? Utifrån vad 
vi sett under vår VFU (verksamhets förlagda utbildning) förekommer inte 
problemlösning som en del av undervisningen utan är ofta en fristående del som 
eleverna kan arbeta med som extrauppgifter i undervisningen. Taflin (2007) tror att 
orsaken till att problemlösningen ofta fungerar som extra uppgifter är att lärarna inte vet 
vad eleverna kan lära sig för matematik när de löser problem.

Nyligen presenterade Göteborgs-posten en internationell jämförelse av 15-åringars 
kunskaper av matematik i rapporten Pisa 2006. Det är en undersökning som genomförs 
vart tredje år som bland annat mäter elevernas kunskaper inom matematik och 
läsförståelse. I artikeln beskrivs svenska elever som medelmåttor på matematik. 
Matematikläraren Erik Björk tror att resultatet sett annorlunda ut om mätningen hade 
gjorts på ett annat sätt. ”Jag märker att eleverna idag är sämre på till exempel 
multiplikationstabellen än de var tidigare. Men samtidigt är de jäkligt mycket bättre på 
problemlösning.” säger Björk i artikeln på sidan 5 i Göteborgs-posten Eleverna i 
profilklass gillar matte (2007). 

Genom vår forskning hoppas vi kunna visa hur elever tänker och resonerar sig fram till 
en lösning på ett givet problem, fenomen. När vi nu får chansen att fördjupa oss i något 
som vi är intresserade av tar vi tillfället i akt och försöker därmed verkligen att sätta oss 
in i elevernas situation och tankeverksamhet, det vill säga deras uppfattningar. Som 
lärare kan det vara svårt att få tiden att räcka till för att sitta ner med den enskilde 
eleven och resonera om hur de tänker och löser samt hur de uppfattar ett problem inom 
matematiken. 

Även Alexandersson (1994) påpekar vikten av att göra elevers tänkande synligt.
Intresset för denna typ av didaktiska studier har varit att beskriva och analysera hur 
elever och studenter behandlar ett visst innehåll, fenomen. I undersökningarna
Alexandersson (1994) beskrivit har forskarna försökt blottlägga elevens tankar. Det är 
först när elevens tänkande blir synligt som läraren kan skapa en förståelse om hur 
eleven behandlar det specifika fenomenet. Dessutom är det av yttersta vikt att ta reda på 
elevens tankar för att kunna välja innehåll till undervisningen.
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Som lärare är det viktigt att välja ett för elevgruppen relevant innehåll för 
undervisningen inom problemlösning. För att klara av att göra detta måste läraren veta 
hur eleverna egentligen tänker och med vilka strategier de löser problem, vilket är en 
förutsättning för att läraren ska kunna möta den enskilde individen på dennes nivå.
Syftet med att skriva ett examensarbete är att bidra till skolutveckling. Vi anser att vår 
studie är ett bidrag till detta genom att få upp lärares ögon för elevernas tankar och 
lösningsstrategier skaffar sig läraren en större förmåga att individanpassa 
undervisningen, vilket är till nytta för den enskilde eleven.

Begreppsförklaring
Problemlösning
Ordet problemlösning används på en mängd olika sätt och det är lönlöst att diskutera 
ordets totala innebörd. För att minska risken för missförstånd bör man istället 
uttryckligen definiera vad man själv menar med ordet. För att kunna tolka kursplanen 
gäller det att ha ett gemensamt språkbruk. Det har gjorts försök att skilja på problem 
och rutinuppgifter (Mouwitz, 2007). Ett problem är en uppgift där det inte räcker, eller 
inte passar att tillämpa de standardmetoder man tidigare lärt sig. En rutinuppgift 
däremot kan lösas genom tillämpning av sådana metoder. Följden av denna skillnad blir 
att ett problem inte är en speciell typ av uppgift, utan en relation mellan uppgift och 
lösaren (Mouwitz, 2007). Det betyder alltså att en uppgift för en elev kan vara en ren 
rutinuppgift samtidigt som det för en annan elev blir en problemuppgift. Det är alltså 
inte uppgiften i sig som bestämmer om det är ett problem utan den enskilde individens 
nivå (Olsson, Forsbäck & Mårtensson, 1998). Grevholm (1991), definierar vad 
problemlösning är ungefär på samma sätt. Åsa har tre kronor och Olle har åtta kronor, 
hur mycket har de tillsammans? Denna uppgift kan vara ett problem för en elev 
beroende på var i den matematiska utvecklingen denne befinner sig. Uppgifter av den 
typen blir så småningom en så kallad rutinuppgift för eleven, därför kallar inte 
Grevholm (1991) detta för ett problem. Med problem i matematiken syftar hon på 
uppgifter som eleven behöver använda sitt sunda förnuft och matematiska kunnande för 
att lösa, men där det inte är uppenbart från början vilken metod eleven bör använda. I 
Taflin (2007) beskrivs Lesters definition på vad problemlösning är på samma sätt som 
ovan, men han ansåg även att individen själv bör vilja finna en lösning på problemet 
vilket i sin tur kräver en ansträngning. När vi i fortsättningen använder oss av begreppet 
problemlösning är det Mouwitz (2007) definition vi syftar på. 

Lösningsstrategier
Utöver problemlösning är lösningsstrategier ett begrepp som vi kommer att använda oss 
av i vår studie. Med lösningsstrategier menar vi olika metoder som kan användas för att 
lösa ett matematiskt problem. 

Läroplan och kursplan
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994), hädanefter Lpo 94, 
(Utbildningsdepartementet, 1994) framhålls det att undervisningen ska skapa 
möjligheter för elever att utveckla kompetens och medvetenhet om det egna lärandet 
samt självkänsla. Vidare står det att skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar 
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nyfikenhet och lust att lära samt utvecklar en tillit till sin egen förmåga och sätt att 
tänka. Dessutom står det att eleven ska känna trygghet och lära sig att ta hänsyn och 
visa respekt i samspel med andra samt att de lär sig att utforska, lära och arbeta både 
självständigt och tillsammans med andra. En av de viktigaste punkterna, anser vi, som 
finns med i kursplanen för matematik (Skolverket, 2000) är att eleverna ska kunna 
argumentera och muntligt samt skriftligt kunna förklara för hur de tänker. Eleverna ska 
även utveckla sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av 
matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den 
ursprungliga problemsituationen. Det är några av de starka argumenten för att eleverna 
bör arbeta med problemlösning inom matematiken (Skolverket, 2000). Motivet till 
varför man ska använda problemlösning har under åren skiftat i skolan.

Problemlösning var från början till för att tillämpa inövade räknefärdigheter. Därefter användes 
problemlösning för att träna på typiska metoder och arbetssätt, till exempel att välja strategi eller 
att lösa problemet i flera steg; att förstå problemet, göra en plan, genomföra den och kontrollera 
lösningen. (Taflin, 2007. s.41. hänvisar till skolverket, 2000.)

I kursplanen för matematik (Skolverket, 2000) ska problemlösningen vara det centrala 
inom matematikundervisningen, alltså ett sätt att lära matematik. Enligt Skolverket 
(2000) ska problemlösning leda till att eleven upplever matematikens skönhet och 
känner tillfredsställelse med att lösa problem. Eleven ska också vid problemlösning 
utveckla kreativitet, formulera egna problem samt lösa dem.  De flesta problemen kan 
lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att använda matematiska 
uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas ut från sitt sammanhang, ges en 
matematisk tolkning och lösas med matematiska begrepp och metoder. Sedan gäller det 
att tolka och värdera resultaten i förhållande till sammanhanget. Men problem kan 
också vara relaterade till matematik som saknar direkt samband med den konkreta 
verkligheten. Dessutom beskrivs hur man framgångsrikt ska kunna utöva matematik, då
krävs en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om 
matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. Kursplanen visar på att 
problemlösningen ska vara till för alla elever, det är viktigt att de inser att 
problemlösning är användbart i verkligheten (Skolverket, 2000).

I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) står det om fyra olika kunskapsformer, 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa anser vi vara en förutsättning för att 
kunna lösa problem. Vad Ahlberg (1995) innefattar i dessa begrepp är följande: 

 Fakta – den kunskap som används som information, exempelvis de fyra 
räknesätten. 

 Förståelse – kunskap som är reflekterad, det vill säga att eleverna vet vilket 
räknesätt de ska använda sig av när de löser problem.

 Färdighet – kunskap som utförande, för att lära sig något måste man öva på det.
 Förtrogenhet – kunskap som omdöme, bygger på elevernas egna erfarenheter 

och gör att de kan bedöma vilket lösningssätt som passar dem bäst. 
I Ahlberg (1995) betonas även hur viktigt det är att finna en balans mellan dessa fyra 
punkter. Med detta menar vi att man inte kan utesluta någon punkt för att gå vidare till 
nästa eftersom de är relaterade till varandra. Enligt skolverket (2000) är 
undervisningens mål att eleverna ska bli ”kunskapare”, med det menas att eleverna ska 
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utveckla sin förmåga för att formulera och utveckla problem samt komma fram till 
slutsatser och göra bedömningar.

Syfte

Syftet med studien är att ta reda på vilka lösningsstrategier eleverna väljer när de ska 
lösa ett givet matematiskt problem. Eftersom vi vill se så många olika lösningsförslag 
som möjligt väljer vi vid analysen att inspireras av den fenomenografiska ansatsen.    

Litteratur

I litteraturdelen beskrivs först några teorier om lärande. Ett stycke belyser olika 
inlärningsnivåer inom matematikundervisningen vidare presenteras olika 
problemlösningsstrategier och tidigare forskning inom detta område, dessa kopplar vi 
samman och relaterar till varandra med vår studies resultat i diskussionen. Dessutom
beskrivs problemlösning i stort och vad problemlösningsprocessen innehåller, för att 
förstå elevens motiv till den valda strategin. Kapitlet avslutas med hur lärare bör 
förhålla sig till elevernas lösningsstrategier samt vilken betydelse de olika strategierna 
har.

Tidigare erfarenheter 
Piaget (Säljö, 2000) anser att när en människa möter ny kunskap relaterar han/hon 
denna kunskap till sin personliga erfarenhet och kunskap och konstruerar på så sätt sin 
egen mening ur det nya. Den kognitiva forskningen studerar tankeprocesser. Ju större 
kunskapsbas vi har desto bättre organisation, som i sin tur ger större kapacitet för 
inlärning. Det viktigaste för en effektiv undervisning är en grundlig kunskap om barns 
spontana tänkande samt att de ska styra sin egen utveckling. Piaget börjar därför prata 
med barnen på ett friare sätt för att komma åt deras resonemang och idévärld. Han 
betonar ständigt att barnen måste vara aktiva och tillåtas göra egna fysiska och 
intellektuella erfarenheter för att de ska utvecklas på ett naturligt sätt (Säljö, 2000).

”Vad man önskar är att lärarna skulle upphöra att föreläsa och istället stimulera 
elevernas egna undersökningar och deras egna ansträngningar…” (Säljö, 2000, s. 58).
Detta är något som alla lärare inom den kognitiva synen, borde ta till sig och tänka på, 
särskilt om de arbetar med de yngre barnen eftersom de inte orkar lyssna så länge som 
läraren oftast tror, anser vi. Säljö (2000) menar att det är viktigt att låta eleverna 
undersöka, upptäcka och uppleva på egen hand. Får eleverna göra detta så stimuleras 
lusten till lärande och elevernas motivation samt intresse växer. Det gäller som lärare 
att knyta an undervisningen till elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter samtidigt 
som de ska utmanas och lära sig något nytt (Säljö, 2000).
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Med tanke på att alla elever har olika erfarenheter gällande problem och 
problemlösning så är problemlösning en relation mellan eleven och problemet, varje 
relation är speciell. De flesta eleverna kan lösa problem men de kan inte skriva upp hur 
de räknat ut dem i tankeled. Det är en stor skillnad för eleverna att lösa matematiska 
problem i vardagslivet och de matematiska problem som de ställs inför i skolan. Varje 
lösningsmetod är omedelbart erfarenhetsbaserade och skiljer sig därmed från de 
matematiska strategier som eleverna senare stöter på när de kommer till de äldre 
skolåren. När eleverna diskuterar med varandra efter att ha arbetat med problemen en 
stund, märker de att det kan finnas olika lösningar men att svaret ändå blir det samma. 
Det är viktigt att de får göra den upptäckten samt att de får lära sig att försöka förklara 
för varandra hur de har löst uppgiften. I och med detta sätt att arbeta lär sig eleverna 
flera olika strategier för att komma fram till en lösning på problemet, detta leder ofta till 
matematiska samtal i grupp vilket stimulerar elevernas sätt att tänka (Ahlberg, 2000).

Socialt samspel
I ett sociokulturellt perspektiv är det ingen idé att leta efter en social praktik där den 
enskildes kompetens kan observeras på ett neutralt sätt. I sociala praktiker gäller vissa 
regler som inte gäller överallt. Ska till exempel problem lösas frågar man oftast någon 
om hjälp om man själv inte förstår men på skolans prov är det oftast inte tillåtet att söka 
sådan hjälp. Vygotsky menar enligt Säljö (2000) att människor alltid befinner sig under 
utveckling och förändring. I alla situationer har vi möjlighet att ta till oss kunskaper 
från andra i sociala sammanhang. Även i tankarna och med praktiska redskap vi 
behärskar kan vi få insikter och se nya möjligheter och mönster. Då ser vi oss 
människor ständigt på väg mot att ta till sig nya former av verktyg med stöd av vad vi 
tidigare vet. Ett sätt att beskriva vårt lärande och utveckling är med begreppet proximal 
utvecklingszon. Vygotsky definierar denna zon som avståndet mellan vad en individ 
kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan, och vad vi kan prestera under ledning av
vuxen eller kamrat å andra sidan. Med lite handledning eller assistans i omgivningen 
kan oftast problem lösas som är svåra att klara av på egen hand. Det är viktigt att det är 
en skillnad i kunskap och förutsättningar mellan individen och handledaren för att man 
ska kunna röra sig inom utvecklingszonen (Säljö, 2000).

Olika inlärningsnivåer
Malmer (1999) delar in lärandeprocessen i olika inlärningsnivåer inom matematiken.

Den första nivån kallar hon för tänka - tala nivån, där är det viktigt att ta tillvara på 
elevernas tidigare erfarenheter. Det vill säga det de redan kan. Elevernas nyfikenhet 
måste stimuleras och de måste få upptäcka, undersöka och uppleva på egen hand. Detta 
leder ofta till att eleverna känner igen sig i vissa situationer som de varit med om 
tidigare. Dessa tre kriterier är otroligt viktiga för att eleverna ska fortsätta vilja lära sig. 
Malmer menar också att ett stort ansvar ligger på pedagogen som ska se till att det 
pratas matematik i klassrummet så att eleverna lär sig ord som hör till matematikens 
värld.
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I den andra nivån, göra - pröva, menar Malmer (1999) att det gäller att arbeta på ett 
laborativt sätt och låta eleverna undersöka så mycket som möjligt, eftersom det ofta 
leder till ett ökat intresse och lärande hos eleverna. Eleverna får använda sig av olika 
material för att de lättare ska kunna upptäcka och uppleva matematiken i vardagen. 
Materialet består ofta av pengar, stavar eller klossar, att låta eleverna arbeta med dessa 
material ger en tydligare bild för dem och de har då lättare för att ta till sig sina nya 
upptäckter. 

I den tredje nivån gäller det att synliggöra för eleverna att det är de själva som har 
ansvaret för inlärningen. Detta anses vara den viktigaste nivån för de elever som har det 
lite besvärligt och behöver extra handledning. Det är viktigt att visa dessa elever att det 
är deras tankar som kommer i första hand och inte handledarens. Här får de på egen 
hand arbeta med problemet utifrån sina tidigare erfarenheter. Eleverna får använda sig 
av olika metoder till exempel måla eller använda material som gör problemet och 
lösningen tydligt för dem. Sedan sker ett utbyte mellan lärare och elev där eleverna får 
förklara för pedagogen hur de har löst problemet. Detta anser Malmer (1999) ha stor 
betydelse för eleverna eftersom de blir medvetna om sin egen roll i lärandet på detta 
undervisningssätt. Eleverna inser nu att det är upp till dem själva att ta till sig 
undervisningen och försöka lära sig. De blir medvetna om att det är deras motivation, 
vilja och inställning som är den stora drivkraften i inlärningen.

I den fjärde nivån gäller det att förstå och formulera problem. Eftersom lärarna har ont 
om tid lägger de ofta upp sin undervisning på denna nivå, vilket i sin tur medför att 
eleverna inte känner igen verkligheten. De saknar de erfarenheter som är nödvändiga 
för att förstå problemet, de ord som har betydelse för sambandet samt saknar 
förutsättningar för det abstrakta symbolspråket. Det blir väldigt mycket nytt för 
eleverna, bland annat ett nytt språk, eftersom läraren troligtvis hoppat över de tre första 
nivåerna. Har eleverna svårt att förstå det matematiska språket eller inte är vana vid det 
så blir det även svårt med begreppsbildningen. Hur har de tänkt att eleverna ska lära sig 
matematik då? Eleverna lär sig ändå att se bland annat mönster och modeller men de 
vet inte varför de gör som de gör. Med andra ord lär sig eleverna att memorera
(Malmer, 1999).

Allt lärande ingår i en process där själva produkten är kunskap, detta poängterar 
Malmer (1999) i sin femte nivå som hon kallar för tillämpning. Har man bevarat den 
kunskap som använts tidigare i livet, det vill säga vardagskunskapen, är det lätt att 
tillämpa den i nya situationer som uppkommer. Eleverna har dock för vana att ta efter 
någon vuxen, inte sällan pedagogen som ses som förebild. De memorerar, kopierar och 
reducerar den vuxne. När det kommer till problemlösning kan det bli problem för 
eleverna när svårighetsgraden ökar, har de dock med sig sina kunskaper från vardagen 
brukar de kunna komma fram till en lösning. När det gäller problemlösning är det 
viktigt att kunna tillämpa de kunskaper man har sedan tidigare. Har de inte med sig de 
tidigare erfarenheterna är det lätt att eleverna ger upp antingen för lätt eller också utan 
att ens försöka lösa uppgiften, om den är för svår.

I den sjätte och sista nivån har kommunikationen en stor betydelse. Malmer (1999)
menar att det är viktigt att visa eleverna att matematiken finns överallt i vardagen. För 
att synliggöra detta för eleverna menar hon att det kan vara bra att integrera flera ämnen 
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med matematiken så att eleverna verkligen ser hur viktig matematiken är i vardagen. 
Det föreslås därför att eleverna bör arbeta med temaarbeten där flera pedagoger 
samverkar, som exempel ges slöjd och hemkunskap. I dessa ämnen kan lärare 
tillsammans med eleverna skapa diskussioner där eleverna får reflektera över sitt eget 
lärande samt beskriva med både ord och siffror vad de gjort under lektionen.

Problemlösning är viktigt
Emanuelsson, Wallby, Johansson och Ryding (1996) skriver om att utveckla elevernas 
lust och förmåga att lösa problem som ett av de viktigaste målen inom matematiken. 
Problemlösning är inte bara ett mål utan även ett medel för att stimulera elevernas 
intresse och tänkande. Det övergripande målet för matematiken är att lösa problem
skriver även Olsson m fl (1998). Och för att kunna lösa problem behövs goda 
problemlösningsförmågor men naturligtvis även kunskaper inom bland annat aritmetik, 
enheter och geometri. Det gäller att känna till begrepp och kunna använda sig av dem 
för att klara av att lösa problem detta anser även Unenge, Sandahl och Wyndhamn 
(1994). 

Ahlberg (1995) menar att om barn får en enkelspårig inriktning av undervisningen kan 
de få uppfattningen att matematik endast handlar om att räkna i matematikboken och 
lösa de uppgifter som finns där. De löper då en stor risk att inte förstå att matematik är 
ett redskap som de kan använda sig av i resten av sina liv, till exempel när de ska lösa 
problem både i skolan och på fritiden. Förmågan att lösa problem betraktas som en 
nödvändighet i dagens samhälle och problemlösning har länge varit av stort intresse för 
forskningen inom matematik. Det är många matematiker och forskare som påstår att 
matematik i grund och botten handlar om att lösa problem, och menar vidare att 
matematikundervisningen i dagens skola borde bygga på problemlösning.

Det ligger i den mänskliga naturen att vilja lösa problem. Vi måste reflektera, utveckla 
och utbyta mer erfarenheter med varandra när det gäller problemlösning, detta till stor 
del eftersom människorna lär av varandra (Emanuelsson, Johansson, Nilsson, Olsson, 
Rosén & Ryding, 1995). Ett centralt begrepp inom matematiken är problemlösning. För 
att kunna lösa ett problem måste man ha förmågan att kunna tolka problemet och 
dessutom veta vad som ska lösas. Problemlösaren måste själv vilja lösa ett problem 
utan att i förväg veta hur detta ska gå till. Man kan inte definiera ett problem som ett 
problem innan problemlösaren själv får göra en ansträngning för att komma fram till en 
lösning på problemet. I problemlösningsaktiviteten tränar eleverna upp sin kreativitet, 
uthållighet och tankeverksamhet (Taflin, 2007).

Problemlösningsprocessen 
Det viktigaste argumentet för att arbeta med problemlösning är att eleverna löser samt 
förstår problem på olika sätt, detta är det som kallas för själva processen inom 
problemlösningen (Taflin, 2007).

Problemlösning beskrivs enligt Pólya (1945) i Hagland, Hedrén och Taflin (2005) i fyra 
olika faser
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 Att förstå problemet
 Att göra upp en plan
 Att genomföra planen
 Att se tillbaka och kontrollera resultatet.

Den sista fasen, att se tillbaka och kontrollera, glömmer elever ofta bort vid 
problemlösning tolkar Hagland m fl (2005) Pólyas text från 1957. Det är viktigt att man 
ser tillbaka på sin lösning för att se om det stämmer med problemuppgiftens 
förutsättningar, kanske finns det enklare sätt att lösa problemet på. Eleverna letar ofta 
efter ett rätt svar när de ska lösa en uppgift vare sig det är ett problem eller en vanlig 
uppgift i matematikboken (Riesbeck, 2000). Problemuppgifter har oftast flera rätta svar. 
Elever har ofta inställningen att de måste komma fram till rätt svar på så kort tid som 
möjligt erfar Ahlberg (1995). Vidare skriver hon om en studie med problemlösning som 
elever i årskurs 5 deltog i. Många elever verkar lösa problemet genom att leta efter en 
lämplig algoritm, utföra den och därefter anse sig nöjda med svaret. Eleverna frågar sig 
inte om svaret kan vara rimligt. Om någon elev tänker på svarets rimlighet kan inte 
läraren veta utan att be eleverna att diskutera och förklara hur de tänkt, då det inte 
kommer fram i elevernas skriftliga svar.

Ahlberg (1995) presenterar en teori till den matematiska problemlösningsprocessen, 
som omfattar följande fyra olika stadier:

 Problemorientering, de olika tillvägagångssätt som behövs för att förstå 
problemet.

 Organisation, hur man planerar och väljer de handlingar som ska utföras.
 Utförande, hur man kontrollerar de handlingar som behövs för att utföra 

planerna, det vill säga hur man bär sig åt och styr lösningsprocessen mot de mål 
som finns.

 Verifikation, reflektioner av de beslut som fattats samt utvärdering av 
resultaten.

Taflin (2007) refererar till Pólya (1962) som beskriver lärande vid problemlösning. Den 
första fasen är undersökningsfasen som beskrivs som en aktiv fas där problemet 
upptäcks av lösaren. I den formaliserade fasen, som är nästa fas, introduceras 
terminologi, definitioner och bevis. I den avslutande assimilerande fasen integreras de 
tidigare erfarenheterna och kunskaperna med tankarna på problemet som slutligen leder 
fram till nya tillämpningar och generaliseringar.

Tidigare forskning inom problemlösningsstrategier
I Taflins (2007) studie deltog fyra klasser under de tre sista åren av grundskolan i 
arbetat kring rika problem. Man fann att eleverna använde flera olika strategier vid 
lösandet av ett och samma problem. Elevernas olika lösningsstrategier delades upp i 
olika representationsformer, vilka var:

 Konkreta lösningar: problemet löses med hjälp av användningen av ett konkret 
material.

 Logisk/Språklig lösning.
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 Algebraisk lösning: Gissa och pröva samt teckna en ekvation.
 Grafiska lösningar: rita en bild och göra en tabell. 

Lärarna lät först eleverna arbeta med problemet enskilt och därefter i små grupper för 
att kunna jämföra hur de löst problemet och med vilken strategi. Kanske upptäcker 
eleven då brister i sin strategi och byter om de uppfattat någon annan strategi mer 
fördelaktig. Vidare beskrivs att om läraren ställer frågor till gruppen kan de utveckla 
sina strategier ytterliggare. En begränsning till detta var lärarens svårigheter att uppfatta 
vissa elevers trevande förslag. För att undvika detta bör lärare skaffa sig en fördjupad 
förförståelse för vilka möjlig idéer elever kan komma med (Taflin, 2007).

Ahlberg (1992) har studerat hur grundskoleelever utvecklar sitt lärande genom mötet 
med matematiska problem. Hon fann att eleverna avbildar (ritar) något av problemets 
innehåll i sina skriftliga berättelser. Några elever integrerar på bilden den lösning de 
givit av problemet. Vidare beskrivs att eleverna som ritar bilder kan delas in i två olika 
grupper, dels de elever som bara avbildar ett eller flera föremål och dels de som tecknar 
ett samband mellan två eller fler föremål och integrerar dem i en beskrivning av en 
situation eller händelse. Många elever skriver ner sin lösning på problem, Ahlberg 
(1992) skriver att bland de inlämnade skrivna lösningarna i studien var det cirka 70 % 
som framställs som en lösning på problemet. Allt eftersom arbetat med att lösa problem 
framskrider skiftar elevernas olika skriftliga svar, vilket har flera olika förklaringar. En 
av förklaringarna beskriver Ahlberg (1992) tros vara att flera elever ritar utförliga 
bilder vilket resulterar i att de får lite tid över för den skriftliga framställningen. Att
problemen diskuteras gör även att eleverna får upp ögonen för andra tillvägagångssätt 
vilket kan leda till en annan typ av skriftlig redovisning vid nästa 
problemlösningstillfälle. Givetvis spelar även problemets formulering och innehåll roll 
för elevens motivation och intresse för att lösa problemet. Elever utför tre olika typer av 
addition, när de löser problem. Det är huvudräkning, fingerräkning och skriftliga 
noteringar. Inom dessa olika additionstyper förekommer en stor variation av 
tillvägagångssätt och olika sätt att tänka. Problemets aritmetiska struktur och hur det är 
formulerat samt det numeriska innehållet påverkar elevernas sätt att räkna, och medför 
att eleven kan skifta mellan olika typer och tankesätt. De skriftliga noteringarna 
användes inte speciellt ofta av eleverna, då de ansågs onödigt och jobbigt att skriva ner, 
det räckte att de hade det i huvudet (Ahlberg, 1992).

Olika problemlösningsstrategier
För att lösa ett problem finns en mängd olika lösningsstrategier att använda sig av. 
Eriksson (1991) menar att förutom att arbeta med olika strategier är arbetet med 
strategiutveckling och diskussioner om olika strategiers styrka och svagheter viktigt. 
Nedan beskrivs strategierna som Erikssons elever använder sig av vid problemlösning i 
matematiken.

 Gissa och pröva, kan tänkas vårdslös och icke matematisk. Det handlar om att 
komma nära sanningen genom att gissa, kontrollera, dra slutsats och därefter 
prova med en ännu bättre gissning.

 Rita en bild, är ofta till stor hjälp vid problemlösning oftast i kombination med 
någon ytterliggare strategi. Genom att se problemet framför sig blir det oftast 
mer överskådligt.
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 En lista eller tabeller, kan organisera tänkandet så att eleverna kan se mönster 
och matematiska samband. Men eleverna kan ha svårigheter med att konstruera 
listan eller tabellen för att kunna dra nytta av den. 

 Tänka baklänges. Vissa problems lösningar får man genom att börja från slutet 
och arbeta sig framåt. Detta kräver både logiskt tänkande och ordning och reda. 

 Söka mönster.
 Logiskt resonemang, är kanske egentligen inte en egen strategi då ingen av de 

övriga kan fungera utan ett logiskt resonemang. Däremot finns det ju många 
problem som bäst löses med enbart tankarnas hjälp.

Även Lester (1996) beskriver olika strategier eller metoder som är vanliga att använda 
sig av vid problemlösning. Flera av strategierna han beskriver tar även Eriksson (1991) 
upp, bland annat att rita bilder, gissa och prova sig fram, göra en lista eller tabell samt 
tänka baklänges. Det som skiljer strategier Eriksson (1991) beskriver från Lesters
(1996) strategier är förmågan att sätta upp och lösa problemet med en ekvation, 
tillverka ett diagram, söka efter mönster samt lösa problemet. Genom att gå över ett 
enklare problem, för att finna lösningen på det egentliga problemet är ytterligare en 
strategi. Vidare beskriver Lester (1996) konkreta metoder så som att dramatisera 
situationen och använda sig av laborativa material och modeller för att lösa problemet. I 
vissa fall räcker det att arbeta med enbart en strategi men oftast kompletteras en strategi 
med en eller flera andra (Lester, 1996).  

När elever löser matematiska problem lär de sig att använda vissa metoder vilket i sin 
tur medför en allmän kompetens i att lösa andra typer av problem (Taflin 2007).
Hagland m fl (2005) refererar till Schoenfelds forskning från 1992 som anser att man 
inte vinner något på att försöka lära ut en mängd strategier till eleverna. Då är det bättre 
att vid storgruppsredovisningar och diskussioner uppmärksamma och klargöra olika 
strategier. Det är intressant att jämföra elevernas lösningar och se vilka olika strategier 
de använt sig av, ofta visar det sig att de olika strategierna överlappar och stödjer
varandra.

Problemlösningssituationen har betydelse för vilken 
lösningsstrategi som väljs
Ahlberg (1995) menar att elever löser problem på olika sätt beroende på vilken miljö de 
befinner sig i. Får eleverna ett problem i skolan handlar det endast om att lösa det med 
hjälp av ett individuellt tänkande, detta sker oftast på egen hand. Får de däremot ett 
problem i vardagslivet löses det oftast genom samarbete och sällan på egen hand. Taflin 
(2007) anser att problemlösning ofta ses som en utmanande tankeverksamhet som 
emellanåt även kan leda till grupparbete. Riesbeck (2000) pekar på att det är många 
elever som förstår och löser matematiska problem utan att de kan koppla dessa till 
vardagssituationer.

Det är viktigt, menar Ahlberg (2000) att lyfta fram matematiken i vardagen så att den 
blir synlig för eleverna eftersom många inte vet om att de stöter på matematiken flera 
gånger varje dag. När de flesta hör ordet matematik tänker de på skolan och 
matematikböcker. Detta märks ofta tydligt när eleverna ska utföra någon beräkning, de 
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ställs ofta upp och räknas ut enligt böckernas linje och modell. När eleverna upptäcker 
sambandet mellan vardagsmatematiken och skolans matematik ökar chansen att 
eleverna ska uppleva matematiken som meningsfull. För att ställa eleverna inför 
naturliga vardagsproblem kan det vara bra att använda sig av material utanför
klassrummet, gå ut på skolgården och gör någon aktivitet som blir synbar för eleverna. 
De ställs då inför en naturlig situation och har möjlighet att till exempel mäta avstånd, 
ställa hypoteser, väga och bedöma storlek på olika föremål (Ahlberg, 2000). 

Det är ganska vanligt att matematisk problemlösning integreras med ämnen som slöjd 
och hemkunskap. Detta görs för att eleverna ska få chansen att utveckla sitt 
matematiska tänkande i verkliga problemlösningssituationer (Ahlberg, 1995). Även 
Malmer (1999) skriver om detta i sin sista inlärningsnivå, kommunikation, där hon 
menar att problemlösning som integreras med fler ämnen visar på hur matematik 
kopplas samman med vardagen. Problemlösning tydliggör kognitiva processer där man 
ser sambanden mellan matematik och verklighet (Taflin 2007). Det är när elevernas 
föreställningsvärld möts med problemens innehåll, som det matematiska tänkandet 
utvecklas hos eleverna. Det är dock inte tillräckligt att knyta an till elevernas tidigare 
erfarenheter, de måste också skapa tankeredskap och se matematiken i uppgifterna för 
att sedan kunna lösa problemet. Det är därför viktigt att eleverna får möta problem på 
detta sätt och diskutera samt reflektera över dem med varandra. De får då möjlighet att 
inse att matematik förekommer i många olika sammanhang och kan framställas på flera 
olika sätt (Ahlberg, 1995).

Lärarens förhållande till elevernas problemlösningsstrategier
Att försöka sätta sig in i elevens sätt att tänka, att förstå bakgrunden till deras 
svårigheter och att kunna se mångfalden av olika lösningsstrategier för ett problem, är 
svårt och tar lång tid att lära sig. Samtidigt som denna förmåga är väsentlig för en 
lärares kompetens. Orutinerade lärare har ibland en tendens att bortse från elevens egen 
tankegång och tvinga på eleven sitt eget tankesätt, som kan vara helt främmande för 
eleven. När det gäller problemlösning i matematiken gäller det att läraren är öppen för 
olika lösningsstrategier, kan se vilka brister eleverna besitter och helst kunna ange 
orsaken till dessa brister. Denna slutsats drog Möllehed (2001) i sin studie om 
problemlösning i matematiken, en studie av påverkansfaktorer i årskurs 4-9.

Emanuelsson m fl (1995) menar att som lärare bör man fundera över vilka kunskaper 
och strategier eleverna behöver för att lösa problemen, innan de delas ut i klassen. Det 
är viktigt att lärare löser problemen tillsammans med eleverna så att de får chansen till 
de stimulerande upplevelser som matematiken faktiskt medför. Om eleven misslyckas 
gång på gång med att lösa problemen får denne tillslut ett dåligt självförtroende, för att 
undvika detta är det viktigt att börja med väldigt enkla problem samt att läraren går 
igenom och visar olika strategier på hur man kan lösa problemen (Emanuelsson m fl
1995). En väldigt viktig del inom problemlösningen är att skapa det matematiska 
resonemanget mellan lärare och elev samt elev och elev (Taflin, 2007). 
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Att lyckas som problemlösare 
Ahlberg (2000) skriver att det är viktigt att variera uppgifter så att de inte följer samma 
mönster eftersom eleverna då tror att dessa uppgifter bör lösas enligt samma mönster 
som tidigare uppgifter. När eleverna börjar bli duktiga på problemlösning gäller det att 
öka svårighetsgraden successivt så att alla elever utmanas och har kvar nyfikenheten 
samt lusten att lära. 

Lester (1996) anser att det finns fyra faktorer som har stor betydelse för utvecklingen 
inom problemlösning.

 Elever måste lösa många problem för att förbättra sin problemlösningsförmåga.
 Problemlösningsförmågan utvecklas långsamt och under en lång period.
 Elever måste tro på att deras lärare tycker att problemlösning är betydelsefullt 

för att de ska ta till sig undervisningen.
 De flesta elever ”tjänar på” systematisk undervisning i problemlösning.
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Metod

Under detta kapitel redovisas den metod och den ansats vi använt. Dessutom 
presenteras vårt urval. Hur vi gått tillväga under genomförande beskrivs även, liksom 
analys, trovärdighet och forskningsetiken gällande denna studie.

Metodval

Studiens syfte är att ta reda på hur elever i årskurs 3 uppfattat ett fenomen, i detta fall 
lösningen av ett givet problem, samt vilka strategier de använde för att lösa det. För det 
valde vi en kvalitativ metod som inspirerats av den fenomenografiska ansatsen. I vår 
studie har vi genomfört en observation och utifrån vad den observationen gav har vi 
genomfört intervjuer. Eftersom vi försökte få kunskap om hur elever tänker och 
resonerar kring matematisk problemlösning fick vi sätta oss in i hur eleven såg 
problemet. Med andra ord tolkade vi det ur dennes perspektiv, vilket vi gjorde genom 
den fenomenografiska ansatsen som inspiration. 

Kvalitativ metod
Inom en kvalitativ forskning ges tolkningar och förståelser en framträdande roll i 
forskningsprocessen (Szklarski, 2002). Bell (2000) beskriver forskare inom den 
kvalitativa traditionen som intresserade av att söka svar på hur människor upplever sin 
värld. Målet med studierna är att få insikt framför statistisk analys. Alexandersson 
(1994) menar att den kvalitativa metoden har som mål att identifiera olika företeelser. 

Fenomenografi
En ansats inom den kvalitativa forskningsmetoden är fenomenografin som kan 
översättas till att ”beskriva det som visar sig” s.111. Syftet med fenomenografiska 
studier är att beskriva hur fenomenet, företeelsen eller objektet i omvärlden uppfattas av 
människor (Alexandersson 1994). I denna studie är fenomenet, det som undersöks, det 
givna problemet (bilaga 3) och människorna är elever i årskurs 3. Fenomenografier 
anser att uppfattningar existerar oberoende av det bestämda sammanhanget och genom 
att lyfta ut en uppfattning ur sitt sammanhang kan de kopplas ihop med andra 
uppfattningar från andra respondenter. I fenomenografiska studier beskrivs alltså flera 
olika variationer av uppfattningar kring det specifika fenomenet. Det handlar om att 
sätta sig in i vad respondenten tänker och förstå vad denne menar, inte bara vad som 
sägs. Det finns en stor variation beträffande metodologiska beskrivningar som i 
praktiska tillämpningar. Det som förenar alla fenomenografiska studier är att de vilar på 
samma metodtradition vilket innebär en empirisk undersökning med en kvalitativ 
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analys av utskrivna intervjuer som forskaren själv genomför. Fenomenografin beskriver 
helt enkelt hur någon annan uppfattar verkligheten (Alexandersson, 1994).

Fenomenografisk forskning studerar hur samma sak förstås, uppfattas, ses och erfars på 
olika sätt. När vissa aspekter framträder eller urskiljs samtidigt och på ett sätt fås en 
viss innebörd. Därför urskiljer vi samma sak på olika sätt. En fenomenografisk studie 
utgår ofta från intervjuer men även av text, bilder och observationer enligt Runesson1. 
Som vi tidigare tagit upp handlar det om att sätta sig in i hur eleverna i det här fallet 
tänkt när de löst vårt problem.

Observation och intervju
Vid deltagande observation kan man studera vilka aktiviteter människor själva sätter 
igång med, vem som finns närvarande, vilka personligheter och ställningar de har i 
gruppen samt vad som sägs. I ordet deltagande ligger att observatören deltar i ett 
allmänt socialt samspel med de elever som observeras, inte att observatören behöver 
utföra samma handlingar som eleverna. Som deltagande observatör måste denne vara 
engagerade i de människor som valts ut för att deltaga i studien, för att då bilda en 
uppfattning om hur eleverna tänker, resonerar eller vad de gör. Det finns fördelar med 
deltagande observationer vilket är att få fram data som inte bara går att få fram enbart 
vid en intervju (Fangen, 2005).

Deltagande observation är enligt Fangen (2005) en metod som ofta används
tillsammans med andra metoder. Kombinationen av deltagande observation och 
intervju ger olika typer av data. Intervjudata bör ses som människors sätt att pressentera 
sig själva. Detta betyder att observatören inte alltid kan ta för givet att det människor
säger att de gör, är det som de faktiskt gör. Det gäller att istället se det som de säger att 
de gör som en historia som återspeglar hur de önskar framställa sig själva. Genom att 
kombinera observation och intervju kan observatören/intervjuaren kanske nå längre än 
att behandla intervjudata som självpresentationer. Respondenten kan under intervjun 
konfronteras med observationen. Genom att förena observation och intervju kan 
observatören/intervjuaren alltså fråga om saker de sett, och jämföra med vad som 
observerats. I och med detta får denne en större möjlighet att bedöma giltigheten av 
deras utsagor. Vid en intervju får intervjuaren reda på hur människor sätter ord på sin 
egen erfarenhet. Intervjun är alltså redovisningar av hur enskilda personer uppfattar 
något som skett eller hur de talar om det. Den återspeglar de personliga upplevelser den 
enskilde har av vad som ägt rum. Vid en intervju är det lätt att få en snedvriden bild av 
hur respondenten egentligen tycker om en viss företeelse. Frågar intervjuaren efter både 
positiv och negativ information, ställer bra följdfrågor, samt ber om konkreta detaljer 
om händelseförloppet kan denne undvika att få en snedvriden bild av situationen. 

I en fenomenografisk intervju handlar det inte om att få respondenterna att svara rätt 
eller fel, däremot är målet att nå fram till hur fenomenet uppfattas, vilket innebär att 
frågorna ställs öppna och att det är respondenten själv som avgränsar och definierar vad 

                                                
1 Ulla Runesson, föreläsning: Fenomenografi i kursen examensarbete i lärarutbildningen 2007, Högskolan i 
Skövde. 3/9-07.
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innehållet ska vara (Alexandersson, 1994). Vi valde att arbeta utifrån den 
ostrukturerade intervjuformen då vi ville ha mer uttömmande, och inga givna svar. 
Stukát (2005) menar att den ostrukturerade intervjun byggs upp av ett antal 
huvudfrågor som ställs likadant till samtliga men där svaren följs upp på ett individuellt 
vis. Detta betyder att intervjuaren kan formulera frågorna på ett sådant sätt att de passar 
den enskilde individen. Denna intervjuform bygger på samspelet mellan intervjuaren 
och respondenten, allt för att få ut så mycket information som möjligt. Stukát (2005) 
beskriver metodiken som en teknik för att komma längre och nå djupare. Den beskrivs 
även som anpassningsbar och följsam. Är intervjuaren duktig på att följa upp idéer och 
svar kan den ostrukturerade intervjun ge betydligt mer uttömmande svar än vad den 
strukturerade intervjuformen kan göra. Följdfrågor ger mer utvecklande och fördjupade 
svar, men detta kräver naturligtvis mycket av intervjuledaren. Jämförbarheten mellan 
olika intervjuer av denna typ ses inte riktigt tillförlitlig och kan bli mycket tidskrävande 
då intervjuerna helst bör skrivas ut i sin helhet (Stukát, 2005). 

Intervjufrågor bör enligt Fangen (2005) vara korta och lättbegripliga. Används en 
intervjuguide bör den inte följas fullt ut, det gäller med andra ord att behålla 
möjligheterna att spontant följa upp det som kommer fram under intervjuns gång. En 
duktig intervjuare följer upp och ställer frågor för att klargöra åsikter och på så sätt 
skapa en pålitlig och bra utgångspunkt för analysen. Genom att använda ledande frågor 
i en intervju kan man kontrollera tillförlitligheten i det svar respondenterna ger och 
verifiera tolkningar. Ledande frågor kan i vissa fall snarare öka tillförlitligheten till
exempel då man vill inhämta information som vi misstänker att respondenterna 
undanhåller (Fangen, 2005). 

Alexandersson (1994) menar att i en fenomenografisk studie ska man utgå från att 
respondenterna bör ha olika erfarenheter av den företeelse som utgör undersökningens 
fokus. Val av företeelser eller objekt som ska pekas på kan därför ske med hänsyn till 
att undersökningspersonerna har erfarenhet av och kunskap om företeelsen för att 
därigenom ha möjlighet att bilda sig en uppfattning om den. I vårt fall handlar 
företeelsen om det givna problemet som eleverna löser medan vi observerat dem. 

Urval

Den fenomenografiska undersökningen handlar om att identifiera uppfattningar och 
beskriva variationer av uppfattningar. I urvalet av undersökningsgrupp gäller det att 
skapa förutsättningar för att få en variation i hur undersökningsgruppen uppfattar en 
och samma företeelse. Den fenomenografiska forskningen handlar inte om att bedöma 
hur stor del av populationen som har en viss uppfattning av företeelsen. Det handlar 
istället om att identifiera olika uppfattningar som kan finnas i populationen. I all 
forskning måste man sträva efter att största möjliga informationsvärde fås i 
undersökningen. Genom detta skapas en grund för större kunskap och djupare 
förståelse för människans relation till omvärlden. Om datainsamlingen koncentrerats till 
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en allt för homogen undersökningsgrupp finns det risk för att de variationer som kan 
vara av intresse inte framträder (Alexandersson, 1994). 

I enlighet med fenomenografiska studier är vi medvetna om att vi genom vår studie inte 
får en bredd för att kunna uttala oss om hela landets årskurs treors förståelse för 
problemlösning inom matematiken. Men för att begränsa vår studie valde vi att 
koncentrera vår undersökningsgrupp till en specifik klass. Klassen vi genomförde vår 
studie i var en årskurs 3 på en relativt liten grundskola som ligger på landsbygden i en 
kommun i Västra Götalandsregionen. Att vi valde just den klassen beror på att vi 
genomfört vår VFU (verksamhetsförlagda utbildning) i klassen. Då eleverna redan 
kände oss ansåg vi att underlättade studiens genomförande att få dem att svara på våra 
intervjuer. I klassen gick 22 elever, varav 7 var flickor och 15 pojkar. Två elever deltog 
inte i vår studie då deras föräldrar inte gav sitt samtycke till studien, vilket vi 
naturligtvis respekterade. Dagen då vi genomförde vår studie var dessutom två elever 
sjuka och en elev deltog endast under observationen men avvek senare på grund av 
tandläkarbesök. Vår uppfattning av klassen är att eleverna inte har så stor erfarenhet av 
problemlösning då det inte har förekommit så mycket problemlösning under de tidigare 
skolåren. 

Genomförande

Den empiriska studien bestod av en deltagande observation och baserade intervjuerna 
på observationen. Vi hade sedan en längre tid meddelat att och när vi skulle komma till 
skolans personal, elever och föräldrar, så att alla var införstådda med vad vi skulle göra 
där. Drygt två veckor innan vi skulle genomföra studien skickade vi hem ett 
informationsbrev till föräldrarna se bilaga 1, där vi förklarade vad vi skulle göra, att 
medverkan var helt anonym och att deltagandet var frivilligt. Både observationen och 
samtliga intervjuer genomförde vi under en dag i november 2007.

Val av problem
En förutsättning för att kunna genomföra våra intervjuer var att först låta eleverna lösa 
ett matematiskt problem. Vi var noga med att konstruera ett bra problem, vi fann då 
beskrivningen av ett rikt problem och beslöt oss för att utgå från ett rikt problem när vi 
konstruerade vårt problem. Rika problem är ett problem som bär på möjligheter till en 
givande diskussion av matematiska begrepp och procedurer (Hagland m fl 2005).
Begreppet rika problem har ingen entydig definition, vi har använt oss av Taflins 
(2007) definition. Följande punkter enligt Taflin (2007) bör uppfyllas och när detta är 
gjort definieras problemet som ett rikt sådant.

1. Problemet ska presentera viktiga matematiska idéer eller vissa 
lösningsstrategier.

2. Problemet ska vara lättförståeligt så att alla får en möjlighet att arbeta med det.
3. Problemet ska vara en utmaning, kräva ansträngning och få ta tid.
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4. Problemet ska kunna lösas på olika sätt, med hjälp av olika strategier och 
representationer.

5. Problemet ska kunna ligga till grund för en matematisk diskussion utifrån 
elevernas olika lösningar, en diskussion som lyfter fram olika strategier, 
representationer och matematiska idéer.

6. Problemet ska kunna fungera som en länk mellan olika matematiska områden.
7. Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta 

problem.

Hon menar vidare att ett rikt problem är valt med omsorg och ska vara intressant. De 
ska även ha kvalitéer som gör att de kan fungera som brobyggare mellan olika 
områden. Emanuelsson m fl (1995) menar att då rika problem kan lösas på flera olika 
sätt bidrar detta ofta till individualisering. Den punkt i den rika problemdefinitionen vi 
inte når upp till i genomförandet är den uppföljande diskussionen av problemet. Efter 
att vi konstruerat problemet gjorde vi en lång (bilaga 2) och en kort (bilaga 3) variant 
av detta efter diskussion med handledare och verksamma lärare på fältet. Detta gjordes 
eftersom vissa elever kan fastna i texten då den är för lång och har för många detaljer 
att haka upp sig på. Då vi ändå ville ge eleverna en vidare bakgrund till problemet läste 
vi den långa varianten högt för samtliga elever och det korta problemet delades ut.

Observationen 
När vi kom till klassen förklarade vi vad vi skulle göra där, att eleverna skulle få ett 
matematikproblem som de skulle lösa hur de ville. Vi nämnde inget om att det skulle 
lösas individuellt eller i grupp. Vidare förklarade vi att när de kände sig nöjda med sin 
lösning skulle de räcka upp handen så vi kunde samla in deras papper varefter de skulle 
ta fram sin tystläsningsbok. Vi läste upp det långa problemet (bilaga 2) för alla elever 
en gång, detta för att de skulle få en djupare förståelse till problemet. Efter några 
allmänna frågor om genomförandet delades problemen ut, vilket var den kortare 
varianten av problemet (bilaga 3). Eleverna arbetade med problemet på sina ordinarie 
platser, som var placerade i smågrupper i klassrummet. Vi förde anteckningar om det 
var någon som pratade, vässade pennan, frågade oss om hjälp, tittade ut genom fönstret 
och så vidare samtidigt som vi cirkulerade runt i klassrummet. De elever som hade 
frågor svarade vi på utan att lotsa dem fram till problemets lösning. En elev ville även 
att vi skulle läsa problemet högt en gång till för honom, vilket vi gjorde. Ett fåtal elever 
viskade lite till varandra men vi märkte inte att några löste problemet i grupp. Under 
observationen var det två pedagoger, en lärarstudent och vi i klassrummet.

När eleverna kände sig nöjda vilket var mycket individuellt samlade vi in lösningen och 
noterade tiden för inlämnandet. När samtliga elever lämnat in sina lösningar och satt 
och läste tyst, tog den ordinarie läraren över ansvaret och vi lämnade klassrummet för 
att sätta oss och gå igenom elevernas lösningar. Det vi letade efter var så skilda 
lösningsstrategier som möjligt. Vi valde ut tio olika lösningar och tanken var att 
intervjua de elever som lämnat in dessa lösningar. Att det blev just tio lösningar 
berodde på att det var dessa variationer som vi fann bland elevernas lösningar. Vi 
sorterade de olika lösningsförslagen i respektive strategihög och intervjuade de elever 
vars lösningar helt slumpmässigt hamnat överst. 
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Intervjun
Att vi valt att genomföra intervjuer och inte enkäter beror på att vi ville få ett större 
djup och möjlighet till att ställa följdfrågor. I ett ostört grupprum på skolan ställde vi i 
ordning en diktafon, för att vi skulle kunna banda intervjuerna i sin helhet. Därefter 
gick vi in i klassen och frågade den enskilde eleven om det passade denne att bli 
intervjuad några minuter, vilket alla elever gick med på. Vi genomförde intervjuerna 
tillsammans med en elev i taget. Tyvärr hade en av eleverna som vi ville intervjua gått 
till tandläkaren, så vi kunde bara genomföra nio intervjuer. 

Vi förklarade att vi skulle spela in intervjun för att kunna ägna vår uppmärksamhet åt 
samtalet med respondenten, vilket ingen hade något att invända mot. Under den första 
intervjun förde vi några korta anteckningar men märkte att detta stressade 
respondenten. Så under de påföljande intervjuerna valde vi att inte föra några 
anteckningar under samtalet utan skriva ner några korta reflektioner i efterhand om hur 
samtalet tett sig. Under intervjuerna utgick vi från elevens lösning och våra 
huvudfrågor (bilaga 4). Vi försökte ställa frågor så som är det så här du tänkt, för att 
vara säkra på att det eleverna sagt om hur de tänkt uppfattas korrekt av oss. Elevernas 
svar följde vi upp med följdfrågor, vilket gjorde att längden på intervjuerna varierade 
från fem till tio minuter. Känslan vi fick var att alla elever svarade ärligt och gjorde sitt 
bästa, dock hade några elever svårigheter att svara på vissa frågor.

När vi kände oss nöjda med våra nio intervjuer, transkriberade vi dem i sin helhet 
någon dag efter genomförandet. När detta gjordes gav vi varje respondent ett fingerat 
namn, flickorna fick nya flicknamn och pojkarna fick således nya pojknamn för att 
uppfylla konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2007).  

Vem har gjort vad?
I största möjliga mån har vi försökt att producera den mesta texten tillsammans, för att 
kunna diskutera innehållet och få ett så enhetligt språk som möjligt. Huvudansvaret för 
litteraturdelen har Sofia tagit, medan Emma haft huvudansvaret för metoddelen. 
Givetvis har vi båda varit delaktiga i samtliga delar av arbetet under hela 
skrivarprocessen samt utformningen av texten. Emma transkriberade samtliga 
intervjuer. Genomförandet av intervjuerna, sammanställningen av dem till ett resultat 
och arbetets diskussion skrev vi tillsammans. 

Analys av materialet

Intervjuerna transkriberade vi i sin helhet. Med detta menar vi att vi ordagrant skrev ut 
det eleverna sagt i talspråk. Detta gjorde vi för att kunna se intervjusituationen igen. För 
att eleverna skulle kunna känna sig bekväma i intervjusituationen förde vi den mer som 
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ett vanligt samtal. Alexandersson (1994) skriver att när intervjuerna analyseras och 
tolkas är det främsta intresset att identifiera innebörder och inte att komma fram till 
förutbestämda uppfattningar, i enlighet med fenomenografi. Analysen och 
tolkningsarbetet av det insamlade materialet kan delas in i fyra olika delar med olika 
syften.

1. Skapa sig en helhetsbild av utskrifterna och bekanta sig med dem.
2. Finna likheter och skillnader i materialet. 
3. Kategorisera elevernas olika lösningar i beskrivningskategorier. 
4. Slutligen se på det underliggande mönstret i kategorierna. 

Dessa punkter har vi följt under vårt analysarbete av den information vi fått genom vår 
empiriska studie med deltagande observation och intervju. Detta visade sig vara en 
vanlig fenomenografisk forskningsanalysmetod om vi förstått Runesson2 rätt då hon
presenterade denna ansats under en föreläsning. 

Efter att vi läst igenom våra intervjuutskrifter flera gånger och återigen lyssnat igenom 
ljudupptagningarna från intervjuerna började vi se ett mönster i elevernas 
problemlösningsstrategier. Tillslut valde vi att benämna dessa mönster vi fann för inre
och yttre representationer (Taflin, 2007). Bilder, grafiska framställningar och
matematiska symboler är strategier som räknas till de yttre representationerna. Till de 
inre representationerna hör huvudräkning, automatiserad kunskap och ”tänkande”.

Trovärdighet

Trovärdighet, noggrannhet och giltighet är frågor som finns i all forskning. Inom 
fenomenografi gäller det att kategorierna svarar mot de olika utsagorna intervjuerna 
gett. Det finns en mängd olika sätt för at kunna höja trovärdigheten i undersökningen, 
bland annat kan man citera delar av intervjuerna för att stödja respektive kategori 
(Alexandersson, 1994). Tolkningsfrågan beskrivs vara en svaghet och en osäker faktor i 
kvalitativa studier. Då metoden går ut på att kategorisera och jämföra olika gruppers 
utsagor (Stukát, 2005). För att öka vår trovärdighet har vi valt att citera vissa 
respondenters svar.

Reliabilitet
Med reliabilitet menas hur bra det mätinstrumentet som används egentligen är på att 
mäta. Ibland definieras det även som mätningens motstånd mot slumpens inflytande. 
Reliabilitetsbrister som kan finnas i en undersökning är bland annat feltolkningar av 
frågor eller frågor och svar, yttre störningar under undersökningen och tur och otur i 
vilka frågor som ställs. Mycket hänger också på hur dagsformen är hos den svarande, 
gissningseffekter, felskrivningar och felräkningar vid behandlingen av svaren och 
mycket mer. Dessa brister kan vara många och ska därför lyftas. Stukát (2005) menar 
att det är bra att upprepa undersökningen och då jämföra studiernas resultat för att få 

                                                
2 Ulla Runesson, föreläsning: Fenomenografi i kursen examensarbete i lärarutbildningen 2007, Högskolan i 
Skövde. 3/9-07.
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fram om reliabiliteten är hög eller låg. Med andra ord kan man säga att reliabilitet står 
för undersökningens kvalitet.

Under intervjun med Tove förde vi korta anteckningar vilket verkade störa 
respondenten. Därför valde vi att inte föra anteckningar under de resterande 
intervjuerna. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat resultatet. Hade vi gjort en 
pilotstudie, vilket vi inte gjorde eftersom det var ont om tid, hade vi antagligen upptäckt 
att detta var ett störande moment för respondenten och då givetvis avstått från detta. 

Under samtal med handledaren angående våra intervjufrågor förstod vi att vi skulle 
undvika att ställa varför-frågor, vilket inte heller fanns med i intervjuguiden. Under 
intervjuerna gav respondenternas svar oss ingen valmöjlighet att undvika dessa 
eftersom vi ville få lite mer tyngd i deras svar. För att vara säkra på att vi förstått det 
respondenterna sagt om hur de tänkt uppfattas av oss på ett korrekt sätt ställde vi frågor 
till dem, av typen, är det så här du tänker. Genom frågor av denna typ kan vi i alla fall 
vara säkra på att vi förstått det eleverna sagt korrekt. Vi är väl medvetna om att vi inte 
kan komma åt det eleverna egentligen tänkt, endast det de säger att de tänkt.

Validitet
Validitet brukar innefatta hur bra ett mätinstrument mäter det man avser att mäta. 
Reliabiliteten är en nödvändig förutsättning för validiteten. Det är ett svårfångat och 
mångtydigt begrepp men ändå grundläggande för undersökningens värde. Det gäller att 
upprepade gånger ställa sig frågan: undersöker jag det som jag verkligen vill 
undersöka? (Stukát, 2005).

Vi anser att intervjufrågorna svarar på vårt syfte och gav oss flera olika 
lösningsstrategier som vi eftersökte. Om pilotstudien hade genomförts hade vi fått en
bekräftelse på att frågorna vi ställde svarade mot syftet, innan den egentliga studien 
genomfördes. 

Generaliserbarhet
Det gäller också att resonera kring vem resultaten gäller som man fått fram i sin 
undersökning. Kan resultatet generaliseras så att det gäller alla eller gäller det endast 
den undersökta gruppen? Gäller det endast den undersökta gruppen blir värdet ett helt 
annat än om det gick att generalisera över en stor grupp. Följande faktorer kan påverka 
generaliserbarheten: urvalet är inte representativt, det är en liten undersökningsgrupp, 
det är ett stort bortfall som eventuellt kan vara snedvridet samt att populationen inte är 
tydligt definierad (Stukát, 2005).

I denna studie kan vi endast uttala oss om hur eleverna i vår undersökta grupp löst 
problem och inte elever i årskurs 3 i allmänhet. Vi har upptäckt några olika typer av 
lösningar och förklaringar till problemlösningen i undersökningsgruppen men med en 
annan elevgrupp skulle resultatet troligtvis ha blivit ett annat. I studien kan vi alltså inte 
visa på någon generaliserbarhet överlag bland elever i årskurs 3.  
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Forskningsetik

De forskningsetiska komplikationerna som kan ha påverkat vårt resultat är många. Det 
som kunde ha påverkat vår studie var att de medverkande inte kunde, ville eller drog
sig ur undersökningen av någon anledning. Vi kunde inte ha undvikit att personer ville
dra sig ur då vi följde Vetenskapsrådets (2007-09-04) etiska rättigheter vilket innebär 
att man inte kan tvinga någon att ställa upp i studien. De forskningsetiska principerna 
är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att föräldrar informeras via ett brev (bilaga 1) om studiens 
syfte och villkor samt att elevernas deltagande är frivilligt. Även eleverna har tillfrågats 
muntligt och informerats om studiens innehåll både i god tid före genomförandet men 
även samma dag. Även rektor och berörd personal har fått ge sitt godkännande till att 
studien genomförs.

Vi anser även att vi levt upp till samtyckeskravet då vi tagit hänsyn till elever som inte 
fick delta i studien för sina föräldrar/vårdnadshavare eller själva inte ville. I brevet till 
föräldrarna bad vi föräldrarna att höra av sig om de inte ville att deras barn skulle delta. 
Vilket några föräldrar gjorde och detta respekterade vi givetvis. 

Beträffande konfidentialitetskravet anser vi att detta uppfyllts då vi informerat alla 
berörda om att de kommer att få fingerade namn i studien. På lösningarna som eleverna 
lämnade in skrev de sina egna namn vilka vi senare döpte om och gav fingerade namn. 
I resultatredovisningen presenteras eleverna med de fingerade namnen. All insamlad 
data har vi behandlat och förvarat så att utomstående inte kan relatera materialet till 
respondenterna. När studien är helt slutförd kommer alla ljudfiler och elevernas 
lösningar att förstöras.

Även nyttjandekravet tar vi i beaktande då vi inte tänker låna ut insamlad data till andra 
syften. Med detta menar vi att denna data endast får användas till forskning och inte 
lämnas ut till exempelvis företag.
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Resultat

Efter att vi läst igenom våra intervjuutskrifter flera gånger och återigen lyssnat igenom 
ljudupptagningarna från intervjuerna började vi se ett mönster i elevernas 
problemlösningsstrategier. Tillslut valde vi att benämna dessa mönster vi fann för inre 
och yttre representationer vilket vi fått inspiration av efter att vi läst Taflins avhandling 
om matematikproblem i skolan (2007). Med representationer menar vi i detta fall olika 
uttrycksformer för elevernas olika problemlösningsstrategier. En schematisk bild över 
elevernas lösningsstrategier indelat i yttre och inre representationer finns bifogat som 
bilaga 5. Under kategorin yttre representationer finner vi både bilder, grafiska
framställningar och matematiska symboler. Med de inre representationerna menar vi 
när eleverna använder huvudräkning, automatiserad kunskap och ”tänkande”. Elevernas 
olika lösningar och förklaringar till sina lösningar är inte helt enkla att dela in i yttre 
och inre representationer då deras lösningsstrategier överlappar varandra, något som 
Schoenfeld refererad i Hagland m fl (2005) tar upp är vanligt förekommande. För att
visa vad vi funnit i vårt resultat och illustrera detta har vi valt att citera och beskriva 
elevernas olika strategier. För att ytterligare styrka detta nämns eleverna med fingerade 
namn då de får exemplifiera den specifika representationsformen. Allra sist i resultatet 
redovisar vi vilka olika lösningar eleverna kommit fram till.

Yttre representationer

Till de yttre representationsformerna räknar vi bilder, olika typer av grafiska 
framställningar samt matematiska symboler. Med bilder i det här fallet menar vi bilder 
på äpplen och liknande. Grafiska framställningar är när eleverna kommit ett steg längre 
i sitt matematiska tänkande och istället för att rita konkreta bilder av informationen de 
fått från texten i uppgiften (äpplen), ritar de istället streck för att strukturera upp 
tankarna. Till matematiska symboler hör siffror och matematiska tecken (+, -, x, /, =). 
De yttre representationerna är med andra ord konkreta bilder som eleverna måste se 
framför sig på papper för att kunna ha användning av när de löser matematiska 
problem.

Bilder
Vi ser två tydliga skillnader mellan elevernas bildredovisningar. Det finns de elever 
som har använt bilden för att förtydliga och strukturera upp sitt tänkande och 
redovisning av problemet och så finns de eleverna som använt bilden för utfyllnad på 
pappret.
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Elin har endast lämnat in en bild av 12 stycken äpplen samtliga med ett streck igenom. 
Genom intervjun förstod vi att strecken genom äpplena betydde att äpplena skulle delas 
i två delar, så att det blev 24 äpplehalvor. Även Nina har redovisat sin lösning av 
problemet på samma sätt som Elin men med en kort förklarande text till. Under
intervjun med Frans förstår vi att han genom att rita sin bild fått hjälp att lösa uppgiften, 
vilket vi i efterhand även kan förstå utifrån bilden han lämnat in. I bilden syns tydliga 
grupperingar av äpplena, de åtta äpplena som pojken hade i sina fickor är ritad i ena 
hörnet och de fyra äpplena som flickan hade i handen är ritade lite vid sidan av. Dessa 
12 äpplena har han dragit ett streck igenom. På pappret finns ytterliggare åtta äpplen, 
utan streck, dessa äpplen delas inte vilket tydligt framgår av bilden. Under intervjun 
förstod vi inte vart ha fått dessa äpplen ifrån men efter drygt en vecka förstår vi vart de 
kommer ifrån. Antagligen antog han att flickan också hade fyra äpplen i varje ficka och 
fick alltså det totala antalet äpplen till 20 stycken. Så för att lösa problemet delade han 
de 12 äpplena och gav till hästarna och de övriga åtta gav han till mamman för att det 
inte skulle bli orättvist för hästarna.

VI har funnit bilder till lösningar som vi ser som utfyllnad på pappret. Bilder av denna 
typ kan inte anses som lösningsstrategier i sig utan snarare som ett tidsfördriv, då 
bilderna är noggrant ritade och målade med färgpenna. Kanske ritade eleverna en bild 
för att de sett någon bänkkamrat rita sin lösning. En bild består av två röda äpplen 
alternativt två röda äpplehalvor, vilket ej framgår av bilden. En annan bild består av två 
äpplen, hela eller halva kan vi inte utläsa. Vi tolkar dock bilden som om det vore två 
äpplehalvor utifrån hur skuggorna faller in. Dessutom finns en lampa med på bilden, 
varför känner vi inte till.

Vi förvånas över att ingen elev lämnat in en lösning med en bild på hästar, stall, 
äppelträd och barnen, utan endast på äpplen. Vi utgick från den mycket detaljerade 
texten som problemet innehöll och antog att även eleverna skulle göra detta i sina 
lösningar. Då de inte gjort detta har de antagligen satt matematikaspekten i fokus 
framför bildskapandet. När vi under intervjun frågade eleverna om de kände till fler sätt 
att lösa problemet på, framkom det att de kunde ha ritat en bild. Citatet nedan är hämtat 
ur  Dennis intervju:

Intervjuare: Vad skulle man ritat då?
Elev: Öh, hästarna och Johan och Erika som gav äpplena.

Grafiska framställningar
Eleverna har redovisat sina lösningar bland annat med hjälp av grafiska framställningar. 
De grafiska framställningarna vi funnit bland elevernas lösningar består båda av streck 
som ska symbolisera äpplen. Adam är en av eleverna som gjort en grafisk lösning, och i 
följande citat förklarar han den:

Intervjuare: Hur gjorde du för att lösa det här problemet?
Elev: Öh, jag satte dit streck där.
Intervjuare: Men de har du ju suddat ut?
Elev:  Mmm.
Intervjuare: Varför det?
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Elev:   Ingen aning, de var i vägen.
Intervjuare: Vad var det för streck då?
Elev:  Jag gjorde fyra streck.
Intervjuare: Varför gjorde du fyra streck?
Elev:  För de plockade ju fyra äpplen. Eller Erika hade fyra äpplen i handen.
Intervjuare: Och då gjorde du fyra streck?
Elev:  Där.
Intervjuare: Och det betyder hennes äpplen eller?
Elev:  Ja.
Intervjuare: Vad gjorde du sedan?
Elev:   Sedan målade jag Johans äpplen under.
Intervjuare: Hur många hade han då?
Elev:  Åtta stycken, och sedan så var det ju 24 hästar. Och så skrev jag till 12.
Intervjuare: Varför skrev du till 12?
Elev:  För då blir det ju 24.

  /…/
Intervjuare: Och sedan fick du 12 till eller?
Elev:  Ja, de gick tillbaka till äppleträdet och hämtade 12 till.

Vidare fortsätter Adam att förklara hur han vet att det saknas 12 äpplen. Han förklarar 
att han räknade på strecken. Under hans 12 streck ritade han fyra nya och fick det till 
16, sedan ritade han dit ytterligare fyra streck vilket då blev 20 och till sist fyra streck 
till och fann då att det blev 24. Sedan räknade han hur många nya streck som han satt 
dit och kom då fram till att det var 12 stycken. Så med hjälp av den grafiska 
framställningen löstes problemet. 

En annan grafisk framställning är stens som även den består av streck om än i en annan 
form än Adams framställning. Det är 24 korta streck som sitter två och två avskilt med 
ett längre streck. Den här framställningen upprepas under den första raden med streck
och under intervjun framkommer det att eleven inte riktigt vet hur han menar när han 
ska försöka förklara sin grafiska framställning. Ett tag är eleven inne på att ge två
äpplehalvor var till hästarna, när vi ber honom förklara detta närmare så vet han dock 
inte alls hur han menar. 

Matematiska symboler
När eleverna benämner det som vi valt att klassificera som matematiska symboler 
kallar de det för räknespråk eller mattespråk. Sten är en elev som använt sig av
matematiska symboler i sin lösning. Det vi ser av lösningen och fått förklarat för oss 
under intervjun är att han gjort otaliga försök att med hjälp av matematiska
symbolframställningar lösa problemet. Eleven gör flera försök att förklara sina 
uträkningar som i vissa fall är ofullständiga, men kommer i samtliga fall fram till att de 
inte leder fram till det rätta svaret. I de flesta försöken adderar han tre stycken fyror, 
dessa förklarar han kommer från barnens äpplen i texten och vet att detta blir 12. Han 
vet att han ska räkna upp till 24 från 12. Han vet då att det behövs 12 till efter att ha 
räknat med hjälp av fingrarna, det han inte vet är hur han skriftligt ska redovisa detta. 

Dennis ger följande förslag om hur hans alternativa lösning med hjälp av matematiska 
symboler kunde se ut där han menar att 24 kan divideras.
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Intervjuare: Hur skulle du skriva då?
Elev:  Öh, ingen aning eller jag skulle skriva 8+4=12 och så +12=24 och så ett snedstreck 

som betyder att man ska dela äpplet.” 

Inre representationer

De inre representationerna är huvudräkning, automatiserad kunskap och ”tänkande”. 
Huvudräkning är när eleverna kan räkna ut tal direkt i huvudet utan att behöva ha något 
hjälpmedel, så som papper och penna, konkreta föremål eller miniräknare. 
Automatiserad kunskap menar vi är sånt eleverna bara kan, kunskap som de inte lärt för 
stunden utan för sitt livslånga lärande till exempel tabellkunskaper. Med tänkande 
menar vi det eleverna tänker utan att behöva se en konkret bild framför sig. Inre 
representationer är tänkandet, allt det som sker inuti huvudet. Det här är en kategori 
som inte är helt lätt att sätta sig in i eftersom det till största delen handlar om det inre 
tänkandet. Detta kan vi inte veta något om mer än det som eleverna berättar om sitt 
tänkande för oss. Att dela upp detta i underrubriker var svårare än vi först trodde.

Huvudräkning
Elin är en elev som har använt sig av huvudräkning för att delvis lösa problemet. 

Intervjuare: Hur visste du att det var så många äpplen som de hade?
Elev:  Det stod ju att en hade fyra äpplen i varje ficka och en hållde bara fyra äpplen och då 

la jag ihop dem.
Intervjuare: Och detta kom du ihåg i huvudet?
Elev: Och så strök jag under så att jag kom ihåg det viktigaste.

Genom huvudräkning adderade hon antalet äpplen men som en liten extra hjälp hade 
hon markerat antalet äpplen för att lätt hitta dem under lösningsprocessen. Vi anser 
ändå att denna strategi räknas till huvudräkning trots viss hjälp av yttre representation. 
Även Nina har löst problemet, som vi tolkar det, med hjälp av huvudräkning. Under 
intervjun förklarar hon att hon räknar ut att det blir 12 äpplen totalt eftersom pojken har 
åtta äpplen i fickorna och flickan har fyra äpplen. Vidare framgår det att hon kom fram 
till detta genom att räkna ut det i huvudet. Alfons och Viggo säger att de räknar ut det 
totala antalet äpplen i huvudet. Fast vi kan inte vara säkra på att det rör sig om 
huvudräkning eller automatiserad kunskap.

Automatiserad kunskap
Vi får känslan av att eleverna inte adderar 4+4+4 direkt som automatiserad kunskap, 
utan automatiserar 4+4 till 8 och sedan adderar 8 och 4 som då blir 12 med hjälp av 
huvudräkning. Dennis har visat en tydlig lösning som vi härleder detta resonemanget 
på. Nedan följer ett citat hämtat från delar av dennes lösning. ”Johan har åtta stycken 
äpplen och Erika har fyra stycken äpplen.” Att han inte alls förklarar vart han får åttan 
ifrån anser vi tyder på en automatiserad kunskap.
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Både Tove och Alfons säger i sina respektive intervjuer att de visste att de var tvungen 
att dela på sina äpplen. Detta utan att de behövde prova sig fram eller använda sig av 
några hjälpmedel. Vi anser att de besitter en automatiserad kunskap inom just detta 
område. Till både Tove och Alfons har vi frågat om de bara visste att de skulle dela på 
äpplena. Och detta är ju en väldigt ledande fråga som vi måste ta med i våra 
beräkningar att svaren kanske inte är helt tillförlitliga utan att eleverna svarat av lätthet 
och som de tror att vi vill höra som svar. 

Eleverna har redovisat och/eller förklarat att de räknat 12+12. Så som vi förstått handlar 
det om en form av automatiserad kunskap att de får det till 24. När vi frågar vart de får 
tolv ifrån svarar eleverna att det kommer från 4+4+4 som är antalet äpplen. Den andra 
tolvan har de däremot svårare att förklara var den kommer från. Troligtvis menar 
eleverna 24-12=12 men kan inte riktigt koppla samman additionen med subtraktionen, 
kanske har de tänkt 12+_=24, fast då ingen kunnat förklara vet vi inte säkert.

”Tänkande”
När vi återigen läser igenom transkriptionerna finner vi att ordet tänker återkommer.
Därför kan vi härleda elevernas lösningsstrategier till denna underkategori. Det som 
utmärker tänkandet under den inre representationskategorin är att eleverna inte behöver 
några hjälpmedel eftersom de ser situationen framför sig i det inre. Detta tyder på att 
eleverna har kommit ett steg längre i sin matematiska problemlösningsförmåga. 

Eleverna säger själva att de skrivit ner sin lösning precis som de tänkt, när vi frågar 
dem. Efter att ha tagit del av elevlösningarna tycker vi inte att det är någon av dessa 
som är solklar så att vi kan följa tankegångarna endast genom att titta på den. Elin är 
säker på att de andra i klassen skulle förstå hennes lösning utan att hon skulle behöva 
förklara något, vi anser att detta tyder på en hög självvärdering. Det intressanta är de 
elever som säger sig skrivit ner precis som de tänkt men ändå inte tror att någon annan 
skulle förstå hur de löst problemet. Vissa elever svarar att de inte skrivit ner som de 
tänkt, vilket vi även anser när vi tittar på lösningarna. Eleverna vet heller inte hur de 
skulle skriva sin lösning på ett annat sätt för att någon annan skulle förstå hur de tänkt. 
När eleverna inte tror att de löst uppgiften på ett korrekt sätt så andra kan förstå, anser 
vi att de har en låg självvärdering. 

Elevlösningar

I detta stycke frångår vi fenomenografins princip då vi visar på vilka lösningar eleverna 
gett till det givna problemet. Detta finner vi som intressant läsning och kan tänka oss att 
även läsaren av studien blev nyfiken på vilka olika lösningsalternativ eleverna lämnade 
på problemet.
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Knappt hälften av eleverna har svarat att barnen behöver dela på de 12 äpplena så att de 
24 hästarna får var sin äpplehalva. Elin har i sin lösning strukit under det i texten som 
handlar om antal, det viktiga, för att se det tydligare. Tove säger under intervjun att hon 
ska dela de 12 äpplena men i sin lösning har hon skrivit att hon ska dela elva äpplen, 
alltså ett litet slarvfel där eleven skrivit 11 istället för 12. Frans räknar ihop det totala 
antalet äpplen till 20 stycken, troligtvis tror han även att flickan har fyra äpplen i varje 
ficka. 12 av dessa äpplen klyvs mitt i tu och delas ut till hästarna och de åtta övriga ska 
barnen ge till mamman. Två elever anser att barnen ska gå tillbaka till trädet och plocka 
fler äpplen. Adam ska plocka 12 äpplen till men Viggo ska hämta 14 äpplen till, för 
12+ 12=22, skriver han och då behövs två till, alltså 14. Endast en elev, Sten, har insett 
att problemet kan lösas på två olika sätt. Antingen kan barnen dela äpplena så att varje 
häst får var sin halva eller så kan de skaffa 12 äpplen till. Att det bara är denna elev 
som kommit fram till två lösningar, kan bero på den betydligt längre tid han tog på sig 
för att lösa uppgiften jämfört med sina klasskamrater. Detta kom han troligen fram till 
genom ett gissande och prövande.  

Resultatsammanfattning

Resultatet av studien visade på flera olika lösningsstrategier. De olika strategierna 
delades upp i yttre och inre representationer. De yttre representationerna är konkreta
bilder som eleverna konstruerar och måste se framför sig. Strategier som bilder, 
grafiska framställningar (så som enkla schematiska bilder) och matematiska symboler
(siffror och matematiska tecken) härrör vi till den yttre representationsformen. Dessa 
var förhållandevis lätta att urskilja från varandra med tanke på att det är ett konkret 
producerat elevmaterial där eleverna tydligt visar sin valda strategi. Svårare att för en 
utomstående sätta sig in i och förstå genom enbart lösningen var det vi kom att 
benämna inre representation. För att nå fram till detta krävdes att eleverna förklarade 
sina tankar då de inte framgår lika tydligt som de yttre representationerna på pappret. 
Vi fann huvudräkning, automatiserad kunskap (livslångt lärande, t ex tabellkunskap)
och ”tänkande” som tre olika strategier vilka vi valde att placera under kategorin inre 
representationer. Då det är svårt att komma åt och precisera elevernas inre 
tankeverksamhet vilar de inre representationerna på en vag grund och trots detta har vi 
valt att dela in representationen i de tre olika strategierna. 
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Diskussion

I diskussionen diskuteras först studiens resultat med litteratur och egna erfarenheter 
under rubriken resultatdiskussion. Detta stycke avslutas med en sammanfattning varpå 
en metoddiskussion följer.

Resultatdiskussion

Med syftet som utgångspunkt diskuteras här resultatet med tidigare redovisad litteratur, 
detta kopplas till våra egna erfarenheter och reflektioner. Vi har inte valt att redovisa 
diskussionen i de yttre och inre representationsformerna som vi gjort i resultatet, utan 
valt att dela in det i underrubriker som någorlunda överensstämmer med 
bakgrundslitteraturens. 

Problemlösningsprocessen
Hagland m fl (2005) beskriver Pólyas (1957) fyra problemlösningsfaser och Ahlbergs 
(1995) beskrivning av den matematiska problemlösningsprocessen är väldigt lika. Först 
handlar det om att sätta sig in i och förstå problemet, problemorientering. En fas som 
eleverna klarade i vår studie. En orsak till detta tros vara att vi läst igenom problemet 
tillsammans med eleverna och lät dem ställa frågor i storgrupp rörande detta. En elev 
bad att vi skulle läsa problemet en gång till för honom. Orsaken till detta tror vi var att 
han ville vara säker på att han förstått problemet på ett korrekt sätt, en form av 
dubbelkoll. Detta var hans tillvägagångssätt att förstå problemet som Ahlberg (1995) 
kallar det. 

Nästa steg i processen handlar om att organisera, planera och välja vilka handlingar 
som bör utföras (Ahlberg, 1995). Det är i detta steg elevernas olika förslag och tankar 
på lösningsstrategier börjar formas. Elin valde att stryka under det viktiga i texten, där 
det stod hur många äpplen och hästar det fanns, något som bör hamna under denna del i 
processen. Därefter påbörjas själva genomförandet av planen där man med hjälp av den 
strategi man valt ut löser problemet. 

Sista steget blir att reflektera, se tillbaka och kontrollera resultatet. Detta beskrivs vara 
någonting som eleverna ofta hoppar över, trots att det är en så viktig del i 
problemlösningsprocessen (Hagland m fl, 2005). Sten som gissat och prövat sig fram 
till delar av sin lösning måste i detta avslutande steg dragit sina slutsatser om han gjort 
rätt eller fel. När han upptäckte att det blev fel har han återigen gått tillbaka till 
organisationssteget. Tove har vi ansett gjort ett litet slarvfel när hon skrivit att man ska 
dela på elva äpplen istället för 12. Troligtvis hade hon lagt märke till detta om hon följt 
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hela problemlösningsprocessen och inte hoppat över det sista steget, att kontrollera 
resultatet. Pólya (1957) refererad i Hagland m fl (2005) poängterar att i den avslutande 
fasen integreras de tidigare erfarenheterna och kunskaperna med tankarna på problemet 
som slutligen leder fram till nya tillämpningar och generaliseringar.

Sten är en elev som har insett att problemet kan lösas på två olika sätt. Antingen kan 
barnen dela äpplena så att varje häst får var sin halva eller så kan de skaffa 12 äpplen 
till. Elever som inte kommit fram till två lösningar kan bero på att de inte ser tillbaka, 
kontrollerar och reflekterar över resultatet. Riesbeck (2000) menar att eleverna ofta 
letar efter ett rätt svar trots att det kan finnas flera möjliga svar. Detta är något som vi 
tror eleverna kommer inse och lära sig ju mer de får tillfälle att arbeta med 
problemlösning och övning ger ju som bekant färdighet. 

Tidigare erfarenhet och vardagsanknytningar
Eleverna klarade att lösa problemet på ett eller annat sätt. Att de lyckades sätta sig in i 
problemet beror troligtvis på att de kunde associera sig med barnen, kände till att och 
hur hästar äter äpplen och så vidare. Elevernas tidigare allmänna och matematiska 
erfarenheter spelade här en avgörande roll för att eleverna skulle kunna lösa problemet. 
Utan tidigare matematisk erfarenhet skulle ett problem av denna typ vara mycket svårt 
att lösa. Piaget menar att när eleverna möter ny kunskap så relaterar de denna till deras 
tidigare erfarenheter och löser med hjälp av dessa uppgiften (Säljö, 2000).  Även 
Malmer (1999) talar om vikten att kunna tillämpa sina tidigare erfarenheter för att 
lyckas som problemlösare. Har eleverna inte med sig de tidigare erfarenheterna är det 
lätt att de ger upp antingen för lätt eller också utan att ens försöka lösa uppgiften, om 
den är för svår.

Vi anser att problem vi använt oss av i studien är av vardagskaraktär. Ahlberg (1995) 
förklarar att det är när elevernas föreställningsvärld möter problemets innehåll som det 
matematiska tänkandet utvecklas hos eleven.  Malmers (1999) femte nivå,
tillämpningsnivån, beskriver vikten av att använda tidigare kunskap, ofta 
vardagskunskap, för att tillämpa den i nya situationer. Tyvärr tar elever under denna fas 
ofta efter den vuxne och får då problem vid svårare problemlösningsuppgifter. Men kan 
eleven associera problemet till vardagen och/eller hämta kunskap från vardagen brukar 
de lyckas att lösa problemet (Malmer, 1999). Att det var ett vardagsproblem tror vi 
spelat en avgörande roll då eleverna lyckats lösa problemet. Troligtvis hade ett icke 
vardagsproblem varit svårare för eleverna att ta till sig och sätta sig in i, vilket torde 
resultera i en lägre lösningsfrekvens. Riesbeck (2000) menar att det är många elever 
som förstår och löser matematiska problem utan att de kopplar problemen till 
vardagssituationer. Men vi tror att just vardagssituationen var avgörande för att 
eleverna skulle kunna lösa problemet. Det är naturligtvis viktigt att elever kan lösa alla 
typer av problem. Vi anser att det gäller att välja problem utifrån eleverna och dess 
ålder så att de lätt kan knyta an till vardagen om det är möjligt. Eventuellt kan eleverna
i de senare skolåren även lära sig att lösa problem som saknar direkta samband med den 
konkreta verkligheten. I kursplanen (Skolverket, 2000) står att eleverna ska kunna lösa 
båda typerna av problem. 
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Socialt samspel
Då vi förklarade och introducerade problemet i klassen nämnde vi varken att problemet 
skulle lösas enskilt eller i grupp. Under observationen märkte vi att några elever pratade 
lite lågmält med varandra om det rörde problemet, kan vi naturligtvis inte veta, men 
känslan vi fick var att det inte gjorde det. Vi tolkar det som att alla elever löste 
problemet enskilt. Att eleverna valde att lösa problemet enskilt eller i varje fall valde 
bort alternativet att lösa det i grupp tror vi beror på skolkulturen. I skolans sociala 
praktiker (Säljö, 2000) ska eleverna sitta enskilt och arbeta tyst vid sina platser i 
klassrummet om inte läraren gett några andra instruktioner. Hade eleverna stött på ett 
liknande problem utanför skolan är vi övertygade om att de tagit hjälp av varandra och 
samarbetat för att komma fram till en lösning. Även Säljö (2000) menar att man lär bäst 
i ett socialt sammanhang. Ahlberg (1995) skriver också om hur elever löser problem på 
olika sätt beroende på vilken miljö de befinner sig i. I skolan, som i vår studie, löser 
eleverna oftast problemen med ett individuellt tänkande samt oftast på egen hand. Vår 
uppfattning är dock att problemlösning helst ska ske i grupp, för att få till stånd de 
matematiska samtalen som problemen kan leda fram till, vilket även Lpo 94
(Utbildningsdepartementet, 1994) och kursplanen för matematik (Skolverket, 2000)
lyfter fram.

Problem bör diskuteras
Det problem vi valt (bilaga 3) kan definieras som ett rikt problem Taflin (2007). Efter 
att eleverna arbetat med problemet hade vi dock ingen gemensam diskussion i helklass
eftersom ingen tid till detta gavs i klassen, vilket naturligtvis varit det optimala. Med 
optimalt menar vi att elevernas olika lösningsstrategier lyfts fram så att eleverna kan ta 
till sig och reflektera kring olika strategier, allt för att bli en bättre problemlösare.

Diskussioner av denna typ höjer problemlösningen ytterliggare en nivå, i och med att 
eleverna muntligt beskriver, förklarar och argumenterar för sin lösning samt tar till sig 
alternativa lösningsstrategier som kan användas när nya problem ska lösas. Hagland m 
fl (2005) skriver om att man inte vinner något på att försöka lära ut en mängd strategier 
till eleverna, men påpekar samtidigt att det är viktigt med diskussioner i storgrupp,
vilket vi håller med om. Detta kräver en del av läraren som hela tiden bör finnas med 
och leda diskussionen genom att ställa frågor och uppmuntra eleverna att förklara hur 
de tänkt, samtidigt som diskussionen bör styras mot ett specifikt mål som läraren på 
förhand satt upp för aktiviteten. Då läraren både besitter mer kunskap och har andra 
förutsättningar än eleverna kan samspelet dem emellan göra att eleverna rör sig inom 
sina proximala utvecklingszoner som Vygotsky beskriver (Säljö, 2000). Diskussioner 
av den här typen krävs för att mål i kursplanen ska uppfyllas. Bland annat det mål där 
eleverna ska kunna argumentera och muntligt samt skriftligt förklara hur de tänker. 
Eleverna ska även kunna jämföra och värdera lösningar i förhållande till den 
ursprungliga problemsituationen. Hur detta ska kunna uppnås utan att man för en 
diskussion vet vi inte. Därför anser vi att det är viktigt att eleverna får tala matematik i 
klassrummet, vilket även Taflin (2007) och Ahlberg (1992) funnit i sina 
forskningsstudier.
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Samtal kring ”tänkandet”
I en av Malmers (1999) inlärningsfaser beskrivs att eleven bör arbeta på egen hand med 
problemet utifrån de egna erfarenheterna, bland annat genom att måla. Sedan ska
eleven få förklara för läraren hur problemet lösts. Efter att tagit del av elevlösningarna 
ser vi att eleverna befinner sig i denna fas. De har med hjälp av yttre och/eller inre 
representationsformer kommit fram till en lösning som är riktigt, men har svårigheter 
att redovisa sin lösning på papper. Nu behöver inte en lösning alltid redovisas på ett 
papper, men i många fall anses det som smidigast och i skolans värld det mest 
vedertagna redovisningssättet. Elever har skrivit ner ett svar till problemet med hur de 
kommit fram till det är svårt att förstå utan att tala med eleverna. Läraren bör alltså ta 
sig tid och sitta ner med eleven för att samtala om hur eleven tänkt och gjort för att 
komma fram till sin lösning. Intervjuerna i denna studie skulle kunna ses som en variant 
av lärarens samtal, och under dessa förstod vi bättre hur eleverna löst problemet. 
Malmer (1999) skriver vidare att utbytet mellan lärare och elev är viktigt då eleverna 
blir medvetna om sitt eget lärande och förstår att deras vilja, motivation och inställning 
är viktig i deras inlärningsprocess. Detta ger eleven möjlighet att röra sig uppåt i den 
proximala utvecklingszonen som Säljö (2000) beskriver. Tyvärr finns många gånger 
inte tiden till dessa samtal lärare och elev emellan, men kanske kan 
storgruppsdiskussioner efter problemlösningsaktiviteter vara en variant av dessa samtal. 

”Tänkande”
Studiens resultat visade på att eleverna använde sig av någon form av inre 
representation för att lösa problemet. Vi fann det mycket svårt att särskilja de inre 
representationerna i underkategorier, men vi ansåg ändå att det var värt ett försök att 
dela upp strategierna. Detta anser vi att vi lyckats relativt bra med. Eriksson (1991) har 
valt att kalla allt det inre tänkandet för att eleverna för ett logiskt resonemang. Vidare 
beskrivs att detta inte är en egen egentlig lösningsstrategi då ingen annan strategi skulle 
kunna fungera utan ett logiskt resonemang. Detta syntes tydligt även i denna studie. För 
hur skulle eleven kunna komma fram till att de till exempel behövde rita upp 12 stycken 
äpplen och vad de skulle göra med dessa om de inte tänkt och fört ett logiskt 
resonemang, samtidigt som bilden var en hjälp för tankarna. Eriksson (1991) poängterar 
även att många problem bäst löses enbart med tankarnas hjälp, något som vi förstått 
även förekommit bland elevlösningarna i undersökningsgruppen och som framkommit 
först under intervjun. Ahlberg (1992) fann även hon i sin studie att eleverna ofta 
genomför en addition med hjälp av huvudräkning utan att föra skriftliga anteckningar, 
då detta ansågs överflödigt och jobbigt. När eleverna inte tror att de löst uppgiften på 
ett korrekt sätt så andra kan förstå, anser vi att de har en låg självvärdering. 
Emanuelsson m fl (1995) skriver om detta och anser att läraren börjar arbeta med enkla 
problem och visar dem olika strategier för att successivt bygga upp elevernas 
självvärderingar.

Bilder och grafiska framställningar
Till de yttre representationerna räknas bland annat bilder och grafiska framställningar. 
Dessa båda kan anses vara synonymt med den strategi som Eriksson (1991) och Lester 
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(1996) kallar rita en bild. De menar att en bild ofta kan vara till stor hjälp vid 
problemlösning inte sällan i kombination med någon annan strategi. Taflin (2007) har i 
sin forskning funnit en kategori hon valt att döpa till grafiska lösningar där hon 
innefattar strategier så som att rita en bild och konstruera en tabell. Med hjälp av bilden 
kan eleverna se problemet framför sig vilket gör det mer överskådligt. Elin, Nina och 
Frans var några av eleverna som anammade strategin då de gjorde fina bilder på äpplen 
för att strukturera upp sina tankar. Sten och Adam var elever som använde sig av 
grafiska framställningar, även det en form av bilder om än något mer abstract. Under 
deras intervjuer fick vi intrycket av att bilderna hjälpte dem att komma fram till en 
lösning på problemet. Även Ahlberg (1992) har funnit att några elever integrerar bild 
och skrift när de löser ett givet problem. Vi liksom Ahlberg (1992) har funnit två olika 
typer av bilder. Några lösningar innehöll endast bilden som en illustration och utfyllnad 
av pappret, medan andra var en strategi till lösningen. Det senare skriver Ahlberg 
(1992) om att eleverna tecknar ett samband mellan två eller fler föremål och integrerar 
dem i en beskrivning av en situation eller händelse.

Gissa och pröva
Sten använde sig av någon form av gissande och prövande som Eriksson (1991) och 
Lester (1996) beskriver som en strategi. Den beskrivs som en vårdslös och relativt 
omatematisk metod för att lösa ett problem, men inte desto mindre gångbar för det, vad 
det verkar i Stens fall. Denna strategi har även Taflin (2007) funnit, men valt att döpa 
till algebraisk lösning, vilket även innefattar att teckna en ekvation. Det handlar om att 
komma nära sanningen genom att gissa, kontrollera, dra slutsats och därefter prova med 
en ännu bättre gissning, vilket Sten gjorde med hjälp av så väl bilder inom de yttre 
representationsformerna som genom tankarna i de inre representationerna. Även 
Malmer (1999) skriver om att pröva sig fram till en lösning men talar mestadels om det 
i sammanhang där konkreta material bör förekomma, något som om det fanns, troligtvis 
Sten skulle ha utnyttjat för att nå fram till en lösning.

Olika strategier
I både Ahlbergs (1992) och Taflins (2007) studier fann man att elever använder sig av 
en mängd olika lösningsstrategier när de löser ett av samma problem, vilket vi även 
funnit i vår studie. Under litteraturgenomgången har vi beskrivit flera författares olika 
problemlösningsstrategier. Att vi inte funnit alla dessa strategier bland elevernas 
lösningar beror på en mängd olika faktorer. Främsta orsaken är att eleverna fortfarande 
befinner sig i de tidigare skolåren. När vi valde problem till den här elevgruppen
tvingades vi att ta hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter och kunskapsnivå. 
Eleverna har inte heller kunskap för att kunna lösa problem med strategier som 
ekvationslösningar, tabell och graflösningar. Även om eleverna skulle behärska dessa 
strategier är det inte säkert att de går att använda för att lösa alla problem. I vårt 
problem vore inte alla dessa strategier lämpliga metoder för att finna lösningen. 
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Konkret material
Hade undersökningsgruppen befunnit sig på en lägre nivå inom sin matematiska 
utveckling skulle vi mycket väl kunna tänka oss att eleverna löste problemet med hjälp 
av ett konkret material, som Lester (1996) beskriver som en lösningsstrategi. Malmer 
(1999) talar även om detta i sin andra nivå, göra och pröva, där hon menar att eleverna 
ska få arbeta laborativt för att kunna undersöka föremålen. Genom att använda konkreta 
föremål får eleverna en tydligare bild och lättare att upptäcka lösningar. I Taflins 
(2007) studie fann hon kategorin konkreta lösningar, vilket innefattar problemlösning 
med hjälp av ett konkret material som en lösningsstrategi. I det här fallet skulle 
eleverna ha haft tillgång till äpplen, och med hjälp av dem fått problemet mer 
åskådliggjort och haft ännu lättare att relatera det till en vardaglig situation. Skulle vi ha 
dukat upp äpplen på bordet under genomförandet är vi övertygande om att de flesta 
elever skulle ha tagit till sig äpplen för att prova att dela dem, även de elever som 
definitivt inte borde ha problem med att lösa problemet med en annan strategi. För att 
kunna tillfredställa alla elevers individuella behov skulle vi naturligtvis ha haft med 
även ett konkret material.  

Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet
I bakgrunden beskrevs Lpo 94´s (Utbildningsdepartementet, 1994) fyra olika 
kunskapsformer. Den första mest grundläggande förutsättningen är fakta som beskrivs 
som en kunskap eleverna behöver för att kunna använda de fyra räknesätten. För att 
lösa problemet, krävdes åtminstone kunskap inom ett av räknesätten. Antingen kunde 
eleverna räkna upp från 12 till 24 med hjälp av addition. Detta kunde även ha lösts med 
hjälp av subtraktion, något som ingen elev gjorde. Eleverna tänkte istället 12+_=24, 
vilket indirekt är en subtraktionsform. Elever som delade äpplena visar att de 
åtminstone har en känsla för begreppet dela, trots att de inte arbetat så mycket med 
division tidigare. Kanske löstes räkneoperationen 24/2 genom en multiplikationstanke, 
så som 12*_=24. Dennis förklarade för oss att han visste hur tecknet för att dela 
(division) såg ut. 

För att komma till nivåerna för färdighet och förtrogenhet krävs det att eleverna 
regelbundet löser problemuppgifter, då de får en färdighet att lösa problem och en 
förtrogenhet till arbetssättet. För att nå upp till förtrogenhetsnivån bör eleverna kunna 
se tillbaka och reflektera över sitt lösande något som även Hagland m fl (2005)
beskriver tillhör den sista delen i problemlösningsprocessen. Hit har dock inte riktigt 
alla elever i vår studie kommit ännu, men är på god väg. Det hänger trots allt inte bara 
på eleven utan här har läraren en viktig roll att fylla. Genom bland annat enskilda 
samtal och storgruppsdiskussioner kan eleverna uppmärksammas på fler möjliga 
lösningsstrategier och så småningom inse att det egna lärandet kan vidgas genom 
reflektion. Det betonas hur viktigt det är att finna en balans mellan dessa fyra punkter. 
Med detta menar vi att man inte kan utesluta någon punkt för att gå vidare till nästa 
eftersom de bygger på varandra enligt Ahlberg (1995). 



34

Lärarens förhållande till problemlösning
Att sätta sig in i hur elever tänker, för att förstå bakgrunden till dess svårigheter och se 
mångfalden i olika lösningsstrategier är inte alltid lätt. Samtidigt som det är en av de 
viktigaste förmågorna en lärare bör besitta. Det är inte helt ovanligt att orutinerade 
lärare tvingar eleverna att tänka på samma sätt som läraren själv, därmed bortser de från 
elevernas egna tankegångar. Vid problemlösning gäller det att som lärare vara öppen 
för flera olika lösningsstrategier, kunna se brister i elevernas strategier och helst kunna 
ange orsaken till dessa (Möllehed, 2001). För att läraren ska klara av att sätta sig in i 
hur eleverna tänker räcker det oftast inte med att titta på elevernas inlämnade lösningar, 
det gäller att föra ett samtal tillsammans med eleven. Detta blev även vi varse om då vi 
genomförde intervjuerna för att ta reda på vilka lösningsstrategier eleverna använt. 
Utan att samtalat med eleverna hade vi inte haft en chans att sätta oss in i deras tankar, 
och då heller inte förstått varför de valt de strategier som de gjort för att lösa problemet. 

Läraren måste fundera på om problemen som delas ut i klassen är passande och om 
eleverna besitter de kunskaper som behövs för att lösa just detta problem. Är läraren 
förberedd och har arbetat igenom problemet vet läraren förhoppningsvis vilka olika 
lösningsstrategier problemet kan få i elevgruppen. Denna förberedelse gör det enklare 
när eleverna behöver handledning eller när problemet ska diskuteras. Det är viktigt att 
som lärare välja ut enkla problem till en början så att eleverna känner att de lyckas och 
får mersmak för att lösa problem som är en av matematikens centrala delar. Även 
lärarens engagemang och eget förhållande till problemlösning är av stor vikt för 
elevernas inställning till aktiviteten. Det vi fann under observationen var att eleverna 
verkade tycka att det var roligt att få göra något annat under matematiklektionen än att 
arbeta med läroboken, vi anar att vi kan ha påverkat dem med vår positiva inställning 
till problemlösning.

Sammanfattning

Det vi funnit i vår studie är att elever använder sig av en mängd olika strategier oftast i 
en kombination när de löser ett matematiskt problem. Vilken eller vilka strategier 
eleven än väljer till sin problemlösning är det oundvikligt att inte använda sig av någon 
form av inre representationsform, för att tänka måste alla göra oberoende av vilken 
lösningsstrategi som väljs och hur duktiga problemlösare eleverna än är. Använder 
eleverna någon strategi tillhörande de yttre representationsformerna är det för att få en 
överskådlig bild att strukturera upp tankarna på. Vi fann att då eleverna var så unga kan 
det vara svårt och ovant för dem att skriftligt redovisa hur lösningsprocessen gått till. 
Då gäller det att vi som lärare har tid att sätta oss in i hur eleven tänker för att kunna 
bygga vidare undervisningen utifrån den enskilde individens behov då undervisningen 
enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) ska individanpassas. Att undervisa om 
olika lösningsstrategier vinner man inget på, däremot talar allt för att gemensamma 
diskussioner där elevers olika lösningsstrategier lyfts upp och reflekteras kring menar 
Hagland m fl (2005). 
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Metoddiskussion

I denna del av arbetet diskuteras metoden som studien bygger på. Vi kan inte se hur vi 
skulle ha nått fram till vårt syfte om vi inte använt oss av en kvalitativ metod med 
inspiration av den fenomenografiska ansatsen. Det var ju trots allt en förståelse för 
elevernas tankar av strategival vi ville åt. 

Observation 
När vi genomförde observationen var det fem vuxna med i klassrummet vilket vi så här 
i efterhand tyckte var lite onödigt. När vi tänker tillbaka hade det varit bättre om vi varit 
ensamma med klassen. När eleverna räckte upp handen för att fråga om något, vet vi 
inte vad de fick för svar av de övriga vuxna i klassrummet. Vi är rädda för att en del 
elever lotsats allt för mycket. Eventuellt kan eleverna ha tänkt använda en annan 
strategi men efter samtal med den vuxne styrts till att välja en annan strategi. Om så är 
fallet har detta i högsta grad påverkat vår studies resultat, eftersom det då inte är 
elevernas strategier som vi undersökt utan vilka strategier deras lärare råder dem till att 
använda. Då de övriga vuxna kom sent, i stort sett precis när lektionen började, hann vi 
inte prata ihop oss med dem om hur vi hade tänkt genomföra vår studie. Genom att 
fråga när eleverna lämnade in lösningen om de var nöjda och hade gjort sitt bästa kände 
vi att vi fick en spontan feedback om hur lösningen hade tagit form. Tyvärr frågade inte 
de andra detta, vilket var synd då vi tror det kunde ha resulterat i att någon elev tagit 
tillbaka sin lösning och försökt en stund till. Att alla elever inte fått samma respons 
under genomförandet tror vi har påverkat resultatets utgång. Skulle vi få chansen att 
göra om samma sak skulle vi valt att vara ensamma med eleverna i klassrummet. 

En observation för oss ger ett relativt rikt datamaterial. Vi kan inte påstå att vi fått ut 
speciellt mycket observationsanteckningar från vårt besök i klassen. Men på något sätt 
var eleverna tvungna att arbeta med samt lösa problemet för att vi skulle ha någonting 
att utgå från till intervjun. Vi ser inte att vi kunde ha gjort observationen på något annat 
sätt. Det vi känner att vi fått med oss från observationen är bland annat ansiktsuttryck, 
kroppsspråk och intresset för uppgiften som sammantaget ger oss en känsla som är av 
vikt när vi betraktar elevernas lösningar.   

Intervju
Vi var intresserade av elevernas tankar och strategier, men vi kunde aldrig vara säkra på 
att det eleverna sagt om hur de tänkt uppfattas av oss på ett korrekt sätt. Genom att 
ställa frågor tillbaka till eleverna, så som, är det så här du tänker? Eller är det så här du 
menar, kan vi i alla fall vara säkra på att vi förstått det som eleverna sagt korrekt. Men 
vi kan aldrig komma åt vad de egentligen tänkt.

Vi känner oss inte riktigt nöjda med våra intervjuer. När vi så här i efterhand studerat 
dem dels under transkriberingen till text men framför allt vid otaliga genomläsningar, 
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ser vi att vi har en bristande intervjuteknik. Vi ställde många ledande frågor, flera 
frågor på samma gång och glömde ställa vissa följdfrågor. De första intervjuerna 
innehöll de flesta bristerna, de sista intervjuerna blev lite bättre. Vi inser själva att detta 
inte är optimalt, men har senare förstått att det är väldigt svårt att intervjua elever i de 
tidigare skolåren. Vi får ta de här intervjuerna som ytterligare lärdom inom området och 
hoppas att det går bättre nästa gång då vi förhoppningsvis lärt oss av dessa misstag och 
bär dem med oss i bakhuvudet. Dessvärre tror vi att vår bristande intervjuteknik kan ha 
påverkat elevernas svar under intervjun. Hade vi genomfört en pilotstudie vilket vi nu 
inte gjorde på grund av tidsbrist, hade vi troligen blivit varse om flera av dessa brister 
och då förhoppningsvis undvikit dem.



37

Avslutning

Varför är vår studie viktig ur ett didaktiskt perspektiv? Styrdokument (Skolverket,
2000) innehåller mål som talar om att eleverna ska arbeta med problemlösning på 
grundskolan, men varför är det så viktigt med problemlösning, jo det måste ju vara 
elevernas tankar som är det viktiga, när de löser problem. Utan att ta reda på hur 
eleverna tänker när de löser problem kan inte vi lärare lägga upp en undervisning som 
är relevant för elevgruppen, vilket Alexandersson (1994) skriver om att tidigare
fenomenografiska forskningsstudier bidragit till. Det gäller att beskriva och analysera 
hur eleverna tänker kring ett område, i vårt fall det givna problemet. När vi sedan vet
hur eleverna tänker får vi förståelse för hur eleverna behandlar innehållet och kan 
utifrån det planera den tänkta undervisningen. 

I denna studie kan vi endast uttala oss om hur eleverna i vår undersökta grupp löst 
problem och inte elever i årskurs 3 i allmänhet. Vi har upptäckt några olika typer av 
lösningar och förklaringar till problemlösningen i undersökningsgruppen men med en 
annan elevgrupp skulle resultatet troligtvis ha blivit ett annat. I studien kan vi alltså inte 
visa på någon generaliserbarhet överlag bland elever i årskurs 3.  

Genom studien har vår egen förståelse för hur elever resonerar och säger att de tänker 
då de löser matematiska problem ökat. Vi har inte bara fått svar på vilka olika strategier 
elever väljer att lösa problem med utan även en inblick i på vilken matematisk 
inlärningsnivå de befinner sig. Vi har även förstått att en stor roll ligger på oss som 
blivande lärare att utveckla elevernas nyfikenhet och intresse för problemlösningen 
genom att välja problem som de kan sätta sig in. Det är också viktigt att eleverna själva 
får upptäcka och uppleva att de faktiskt kan lösa problem och att vi som lärare
uppmuntrar dem till att reflektera över sina valda strategier och lösningar både enskilt 
och genom matematiska diskussioner. Utifrån studiens resultat där alla elever kunde 
lösa problemet antar vi att vi valde ett problem som passade klassen utifrån deras nivå 
och tidigare erfarenheter. 

Förslag till fortsatt forskning
När vi nu tagit reda på vilka strategier elever i årskurs 3 använt sig av när de löser 
matematiska problem funderar vi över vilka strategier äldre elever skulle ha använt sig 
av när de löser samma problem. Skulle man se några tydliga skillnader på val av 
strategier beroende på elevernas olika åldrar? Skulle en gemensam diskussion om 
problemet leda till ett vidgat matematiskt tänkande? Det skulle även vara intressant att 
undersöka om eleverna skulle ha använt sig av samma strategier om de drivits till att 
lösa problemet i grupp jämfört mot nu när samtliga löste det enskilt.
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Bilaga 1

Till föräldrar med barn i klass 3

Hej

Vi läser sista terminen på lärarutbildningen med inriktning mot matematik och 
naturvetenskap, vid Högskolan i Skövde. Under denna sista terminen ingår det att 
skriva ett examensarbete på 15hp.

I vårt examensarbete vill vi ta reda på hur elever resonerar vid problemlösning inom 
matematiken. Vi är intresserade av vilka olika lösningsstrategier eleverna använder sig 
av när de löser ett givet problem.

För att ta reda på detta har vi tänkt observera elever när de löser ett matematiskt 
problem. Utifrån observationen tänker vi sedan intervjua några elever för att sätta oss in 
i hur de resonerat sig fram till svaret. Detta kommer att ske i klassen under v. 47.

Att vi har tänkt genomföra studien i klassen beror på att Sofia genomför sin praktik här, 
vilket vi tror kan vara en fördel då hon och eleverna är vana vid varandra. I studien 
kommer elevernas medverkan vara anonym inte ens skolans namn kommer att nämnas. 

Vill ni inte att ert barn ska delta i vår studie, måste ni höra av er till oss senast 9 
november. Detta görs enklast till Sofia via mail: sofia.sandén@platon.his.se eller 
telefon 070- 378 61 95.
Hör vi inget ifrån kommer ert barn att delta i vår studie.

Till sist vill vi upplysa er om att eleverna när som helst kan avbryta sin medverkan i 
studien.
Har ni några frågor tveka inte att höra av er.

Med vänliga hälsningar
Sofia Sandén och Emma Niclasson



Bilaga 2

Problemet med äpplena

Johan och Erika är på landet. Solen skiner och det är en vacker dag. Det 
känns riktigt varmt i luften.
- Ska vi bada? Föreslår Erika.
- Jag har inga badbyxor, svarar Johan. Vi kan väl gå till hästarna i stället?
 Barnen går långsamt ner till hagen. Där går hästar och betar. Erika tycker 
mest om den svarta hästen. Ibland har hon fått rida på den. Det tycker hon 
är jätteroligt. Erika har gått i ridskola i två år och rider ganska bra. Johan 
däremot vill inte rida. Han har försökt en gång, men det gick inte så bra. 
Han föll av hästen. Som tur var slog han sig inte, men han kan inte glömma 
den upplevelsen och vill inte försöka igen. 
Det står ett gammalt äppleträd vid hagen. Äppleträdet är fullt av röda 
äpplen som alla får plocka. Johan klättrar upp i trädet och stoppar äpplen i 
fickorna.
- Vi går till stallet och ger äpplen till de hästar som inte får gå ute, föreslår 
Johan och hoppar ner från trädet.
 Erika vill alltid följa med till stallet. Hon tar fyra äpplen i handen och går 
efter Johan. Johans fickor putar ut, för han har fyra äpplen i varje ficka.
 På vägen till stallet stannar de en stund vid den gamla ladan och tittar på 
en liten grå kattunge. Den är så söt att Erika och Johan nästan glömmer 
hästarna, men efter en stund går de vidare.
 När barnen kommer in i stallet ser de sig förvånat omkring. Där är så 
många hästar. Det har alltid varit tolv hästar i stallet förut, men nu räknar 
Johan till tjugofyra stycken.
- Hur ska vi nu få äpplena att räcka till alla hästarna? Frågar Johan.
- Ja, hur ska vi göra? undrar Erika.



Bilaga 3

Problemet med äpplena

Johan och Erika går förbi ett äppleträd. Johan klättrar upp i trädet och 
stoppar äpplen i fickorna.
- Vi går till stallet och ger äpplen till de hästar som inte får gå ute, föreslår 
Johan.
 Erika vill alltid följa med till stallet. Hon tar fyra äpplen i handen och går 
efter Johan. Johans fickor putar ut, för han har fyra äpplen i varje ficka.
 När barnen kommer in i stallet ser de sig förvånat omkring. Där är så 
många hästar. Det har alltid varit tolv hästar i stallet förut, men nu räknar 
Johan till tjugofyra stycken.
- Hur ska vi nu få äpplena att räcka till alla hästarna? Frågar Johan.
- Ja, hur ska vi göra? undrar Erika.



Bilaga 4

Intervjuguide

Låtsas att alla löst problemet, uppmuntra, ej varför, direkta frågor

 Hur gjorde du för att lösa problemet?
Hur tänkte du då?

 Skrev du ner precis som du tänkte?

 Om du skulle visa vad du skrivit för Åsa tror du hon skulle förstå hur du tänkt?

 Tror du att problemet skulle kunna lösas på något annat sätt?



Bilaga 5 

Schematisk bild över elevernas lösningsstrategier 

H -  lösning eleven har gjort
K -  lösning eleven kan tänka som alternativ lösning 

Elev Yttre representationer Inre representationer

Elin H H

Sten H H

Viggo K H

Nina H H

Adam H H

Frans H H

Tove K H

Alfons K H

Dennis K H


