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Sammanfattning:  

 

Utifrån min ansats, att stor del av matematikundervisningen går att bedriva med hjälp av 

problembaserad undervisning. I sådan undervisning menar jag att eleverna ges möjlighet att 

prova sina egna teorier vid lösning av ett problem, i både individuella och gemensamma 

uppgifter, samt ges de möjlighet att ta del av andras teorier.  Jag vill med hjälp av 

variationsteorin ta tillvara på spridningen av elevernas olika lösningar av problem inom 

matematik. Syftet med arbetet är att identifiera de kritiska aspekterna utifrån lärandets objekt 

och tillrättalägga undervisningen mot det. I detta arbete har jag valt elevers svaga förståelse 

för uträkningar inom de fyra räknesätten i textuppgifter som lärandets objekt. 

Tjugotvå elever har intervjuats utifrån ett problem taget från NCMs Känguruproblem, Ecolier 

2012. Learning study och variationsteorin utgör studiens teoretiska utgångspunkt och har 

använts för att analysera materialet.  

Studiens resultat har visat att eleverna får en ökad förståelse för lärandets objekt om 

lektionerna riktar sig mot de kritiska aspekterna.  
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1 INLEDNING 

Varje elev har med sig sin egen ryggsäck av erfarenheter till skolan. Fylld med, för 

eleven, sanningar. Dessa sanningar eller erfarenheter används i allt för låg utsträckning i 

undervisningen i skolan enligt mina erfarenheter. Kan vi i skolan använda oss av 

elevernas verklighet får de en större förståelse för hur matematiken är viktig för dem i sitt 

liv utanför skolan. Det är dags att ge eleverna möjlighet att sätta ord på sina funderingar 

och lösningar i större grad än att utföra samma uträkning sida upp och sida ner med 

endast en förändring i talens storlek. Matematiken i skolan blir ett lösryckt ämne som 

”bara ska förstås”. Matematik handlar mycket om logik och dra slutsatser. Det kan inte 

längre vara ett ämne som till stor del utförs under tystnad. För att möta de mål som står i 

gällande läroplan, Lgr-11, krävs diskussioner, utmanande uppgifter kopplat till elevens 

vardag i ämnet matematik.  

 

…”undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 
matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden” 
…”utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang”… 
…”stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att prova 
egna idéer och lösa problem”…(Lgr-11) 

 

 

För att finna de kritiska aspekterna i lärandets objekt har jag använt mig av metoden 

learning study. 

  

1.1 Bakgrund 

Genom vår uppväxt och uppfostran har vi tagit till oss kunskaper och erfarenheter som 

gör oss till olika individer. Dessa kunskaper och erfarenheter kommer ofta i skymundan 

av skolans undervisning. Mycket av undervisningen bedrivs med eget arbete efter 

läromedlen (Partanen, 2007). Detta leder till att eleverna i undervisningen har begränsade 

möjligheter att utveckla förmågan att lösa problem. För att skapa elever som tänker själv 

kan vi med enkla metoder göra dem delaktiga så eleverna själva hittar sin nyfikenhet till 

att vilja lära sig. Att låta elever diskutera, formulera och analysera ett problem ger större 

möjligheter för en förståelse. TIMSS 2007, (Trends in International Mathematics and 

Science Study) är en internationell studie som har genomförts i 37 länder där man tittade 

på elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurserna 4 och 8. TIMSS 2007 

har i Sverige genomförts av Skolverket i samarbete med ämnesdidaktiker vid Göteborgs 

universitet och har sammanställts i en rapport (Skolverket, 2008). Enligt rapporten 

presterar svenska elever i årskurs 4 på en lägre nivå än genomsnittet av de länder som 

deltog i undersökningen i den åldersgruppen. Undersökningen visade att det var skillnad 

mellan svenska flickor och pojkar. Pojkar presterade bättre än flickor i årskurs 4 till 

skillnad från testet i årskurs 8 där flickorna var en aning bättre än pojkarna. 

Undersökningen har gjorts utifrån dåvarande läroplan, LPO 94, för de svenska eleverna 
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och behandlat områden som var relevant att eleven kunde inom ämnet matematik. Största 

problemet för eleverna i årskurs 4 låg inom elevernas förståelse av talbegreppet samt 

inom aritmetiken, närmare bestämt uträkningar med heltal i de fyra räknesätten. 

Aritmetiken ska inte enbart ha fokus på proceduren att räkna ut ett tal och komma till ett 

svar, utan även se samband och undersöka talen och räkneoperationerna i sig. För 

multiplikation kan en sådan modell vara upprepad addition och fungerar så länge 

multiplikatorn är ett heltal.  

Eleverna hade uträkningsmodeller men kunde inte avgöra vilken de skulle välja, dvs. 

enkodning av problemtext till matematiska modeller med addition, subtraktion, 

multiplikation och division. Som ett exempel på hur en uppgift var formulerad får denna 

uppgift från TIMSS 2007- undersökning visa; 

  

David, Robert och Linnea går hem från skolan tillsammans. Det tar dem 25 minuter att 
komma hem till Linnea. Sedan tar det David och Robert 10 minuter att komma hem till 
Robert. Därifrån tar det David 5 minuter att gå hem. Vilken tid måste de gå från skolan för 
att David ska komma hem till kl. 15.50? 

Svar: _______________                    (TIMSS 2007, ur Skolverket, 2008) 

 

Förklaringen är att 25, 10 och 5 måste adderas. Resultatet subtraheras från 15.50. Endast 

hälften av eleverna löste problemet (49,7 %). Speciellt problematiskt visade sig det vara 

med subtraktioner som kräver växling över tiotalen, hundratalen och tusentalen. Analysen 

visar att elever troligen i tidig ålder lärt sig felaktiga modeller för sin uträkning och under 

åren befäst denna. Med problembaserad matematik upptäcker pedagogen tidigt hur eleven 

tänker och vilka modeller som används vid uträkningar. Eleverna uppmanas att förklara 

hur de tänker, delge sina lösningar inför kamrater och bevisa sina slutsatser. Detta är 

också i enighet med de förmågor som ska bedömas i ämnet matematik som beskrivs i 

läroplanen, Lgr-11; 

 

Undervisningen i matematik ska ge förutsättningar att utveckla följande förmågor:  

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 

strategier och metoder 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp 

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 

och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang 

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera 

och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2011) 

 

Utifrån det resultat som TIMSS 2007 visade, fick matematiklärarna i det skolområde jag 

arbetar i en introduktion i hur matematik bör bedrivas i klassrummen. Vi fick alla en bok, 

Förstå och använda tal- en handbok (McIntosh, 2009), som tydligt behandlar de kritiska 

områden som många elever får problem med från förskoleklass till årskurs nio. Första 

hindret elever kan möta inom matematik, som tas upp i boken är sambandet mellan ”hur 

många” och antalet i en mängd som gäller för de som ännu inte förstått vad t.ex. siffran 

tre står för. Andra hinder som tex tal i bråkform och förståelsen för operationer med tal 
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förklaras tydligt av A. McIntosh. Till alla hinder som belyses i boken finns det även med 

en lärarhandledning som underlättar vid planering och genomförande av lektioner.   

Boken innehåller tio tester i olika nivåer med fokus på taluppfattning. Den innehåller 

även vägledning i arbetet med individuella utvecklingsplaner, skriftliga omdömen och 

åtgärdsprogram. Materialet, som bygger på forskning, har tagits fram av Alistair 

McIntosh, forskare och lärare vid Tasmaniens universitet, och är anpassat till svenska 

förhållanden. Syftet med boken är att tillhandahålla hjälp för lärare att hitta elevers 

svårigheter och missuppfattningar inom matematik, som är ett kärnämne i grundskolan. 

I kommentarmaterialet till läroplanen (Skolverket, 2011b) beskrivs det hur vi människor 

använder oss av matematik dagligen, till exempel när vi läser busstidtabeller, överväger 

om det går fortare att gå än att åka buss för att komma i tid till ett möte, när vi ska teckna 

nya el- och telefonabonnemang eller ta ett lån. Om vi då ger eleverna möjlighet att 

diskutera matematik, får de bl.a. träna på att analysera, sortera, reflektera och tänka 

logiskt som de förmodligen har glädje av i resten av sitt liv. För att svara mot de förmågor 

som ska bedömas och utvecklas i matematik enligt den nya läroplanen, vill jag använda 

mig av en metod som kan fånga upp elever där de befinner sig i sitt lärande och utveckla 

det lärandet så långt det är möjligt.  

 

1.2 Litteraturgenomgång 

I detta arbete har jag intresserat mig för elevers tänkande inom aritmetik med inriktning 

på de fyra räknesätten. Jag har använt mig av problemlösning och har i litteraturen sökt 

svar som bekräftar min ansats, elevers svaga förståelse för uträkningar inom de fyra 

räknesätten i textuppgifter. Matematikundervisningen är i första hand inte i fokus utan 

elevers lärande i undervisningen. Jag vill också få svar i litteraturen hur undervisningen 

kan tillrättaläggas så lärandets objekt kommer i fokus, därav valet av litteratur.  

 

1.2.1 Variationsteorin 

Om det var Sokrates eller Platon som ifrågasatte vad kunskap är får vi väl aldrig svar på. 

Men deras diskussion från 400 f Kr är i högsta grad levande. Hur kan man veta vad man 

ska leta efter, om man inte vet vad man letar efter, som slavpojken Meno ställde sin 

läromästare Sokrates. Den är den så kallade Meno´s paradox, det man redan vet söker 

man inte svaret på (Day, 1994). Hur får vi vår kunskap då? Faktum är att vi var dag 

upplever eller erfar kunskap, trots denna paradox. Denna diskussion för Marton och 

Booth (2007) och menar att i varje möte sker en inlärning hos varje individ, som 

förändrar tidigare erfarenheter. Denna fråga är central även i variationsteorin. Marton och 

Booth (2000) förklarar vidare att en människas erfarenheter av ett fenomen eller en 

situation finns i människans medvetande. Medvetande förändras hela tiden då nya 

erfarenheter upplevs. Människan är medveten om olika saker, men inte om allting på 

samma gång och på samma sätt. Som exempel när man går till bussen, kanske finns det 

träd efter vägen, kanske finns det fåglar som kvittrar. Är man inte medveten om det, 

uppfattar man inte det, trots att det förmodligen är så varje dag. Men blir man medveten 

om de olika fenomenen, upplever man vägen till bussen med nya ögon. Variationsteorin 

utgår ifrån att många upplever samma sak men på olika sätt. Vägen till bussen kan se 
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olika ut beroende på vilka fenomen som är påkopplade. När vi blir medveten om något 

nytt, något mer har ökad kunskap har uppstått. Variationsteorin har utvecklats ur den 

fenomenografiska forskningsansatsen (Marton och Booth, 2000). Ett användande av 

variationsteorin i undervisningen gör till exempel att eleverna får höra andras lösningar på 

ett problem utifrån vad som ska läras, dvs. lärandets objekt. På det viset får den enskilde 

eleven flera lösningar presenterade för sig och kanske kan använda sig av någon av de 

modellerna för eget bruk (Malmer, 2002). O m de uppgifter eleverna arbetar med är 

utformade med tanke på att utnyttja de erfarenheter som finns i klassen, blir 

lärandetst effektivt genom att eleverna förhandlar öppet med varandra om mening 

och förståelse (Runesson, 2 0 0 4 ). Ference Marton (f 1939) är professor vid 

institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Han representerar den 

fenomenografiska pedagogiken och beskriver undervisning i fyra punkter (Runesson, 

2 0 0 0): 

 

- Det är en handling som avsiktligt syftar till att åstadkomma en förändring hos en 

annan medlem av släktet (skiljer inte på djur eller människa). 

- Det är inte en tillfällig händelse. 

- Handlingen fortgår till förändring uppmätts. 

- En utvärdering måste kunna ske för att se om resultatet är tillfredsställande eller 

inte. 

  

1.2.2 Fenomenografiska forskningsansatsen 

Fenomenografi är en ansats för att identifiera och hantera forskningsfrågor som är 

relevanta vad det gäller lärande och förståelse. Marton och Booth (2000) förklarar syftet 

med den fenomenografiska ansatsen är att beskriva variationer av uppfattningar av det 

valda fenomenet där fenomenet är ett objekt som kan vara både abstrakt och fysiskt. 

Ansatsens syfte är att ta fram de mänskliga sätten att förstå eller uppleva ett fenomen, hos 

varje individ. Fokus inom fenomenografisk forskning är att förstå elevers uppfattningar 

av de företeelser som eleverna söker kunskap om, hur eleven hanterar en uppgift utifrån 

sina erfarenheter menar Marton och Booth(2000). För forskaren är det viktigt att samla in 

ett empiriskt material och där avgränsa det fenomen som är centralt för den kommande 

studien. Insamling och analys av data är de två komponenter som i fenomenografisk 

forskning inte säras på. En forskningsfråga hos en fenomenograf kan vara; 

 

”Vilka kritiska aspekter finns det hos sätt att erfara världen, som gör att människor 
kan hantera den på mer eller mindre effektiva sätt?” (Marton och Booth, 2000) 

 

Vidare beskriver Marton och Booth (2000) de två perspektiv som en person kan visa sina 

framsteg i. Det första är rent kunskapsbaserat, där det finns ett rätt svar. 1+1=2. Det andra 

perspektivet vill finna svaret på frågan, hur du vet och hur du tänkte. Båda dessa 

perspektiv bildar tillsammans en stabil grund för bra undervisning. 
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Pedagogens uppgift blir att försöka förstå vad det är som eleverna förstår och sätta det i 

ett sammanhang. Utifrån elevernas kunskaper kan pedagogen hjälpa eleven vidare för att 

få djupare kunskap om ett visst område.  

 

1.2.3 Lärandets objekt 

Lärande kan ses som en förändring av elevens förmåga att erfara någonting på ett visst 

sätt. Den förmåga eller det kunnande som eleven förväntas utveckla.  Lärandet är inte 

begränsat till det som pedagogen har till syfte i undervisningen. Utan lärande kan ta form 

i ett annat lärande än det pedagogen hade för avsikt med sin undervisning, dvs. lärandets 

objekt (Thulin, 2006). I en undersöknings förtest får man, genom att analysera testerna, 

fram lärandets objekt, det som pedagogen vill att eleverna utvecklar mer. Elevernas 

uppfattningar om lärandets objekt är i fokus i undersökningen vilket ger forskaren 

möjlighet att höra elevernas resonemang. Elevernas olika uppfattningar utifrån lärandets 

objekt, uppmärksammas i undervisningen och även i det reflekterande arbetet. När man 

som pedagog blir varse om elevers sätt att erfara olika fenomen, kan man använda det för 

att bidra med ett bättre lärande. Marton och Booth (2000) förklarar att ett lärande som 

håller i sig över tid är det som varit verklighetsförankrat för eleverna. Vidare påpekar 

författarna vikten av en aktiv lärare som tar vara på elevers tidigare erfarenheter och gör 

dem medvetna om det objekt som är föremål för undervisningen. Med hjälp av 

variationsteorin och learning study kan lärandets objekt komma i fokus. 

 

Lärande är att lära sig erfara. Att vara bra på någonting är att ha förmågan att 
erfara eller förstå det på ett särskilt sätt.  (Marton och Booth, 2000) 

 

1.2.4 Learning study 

Learning study är en metod där variationsteorin ligger till grund, en teori om upplevelse 

och lärande. I learning study är det vad eleverna ska lära och hur de förstår som är 

centralt. Att sätta elevernas lärande i fokus innebär i en learning study att det är en viss 

förmåga, ett visst kunnande eller en viss färdighet som uppmärksammas. En learning 

study genomförs i ett antal faser där pedagogerna ofta sitter i grupp och planerar ihop om 

vad som är lärandets objekt.  

Fas 1 Pedagogerna väljer lärandets objekt. När de valt ett område, diskuterar man vad 

eleverna har svårt med inom detta område.  

Fas 2 Pedagogerna tar reda på vad eleverna kan om det aktuella innehållet. Eleverna får 

göra ett förtest som kan kompletteras med intervjuer. Testet och eventuella intervjufrågor, 

är gjorda utifrån lärarnas diskussioner och analyser i den förra fasen. 

Fas 3 Resultatet på förtestet, och/eller intervjuerna, blir utgångspunkten för fas tre, då 

materialet ska analyseras och hitta de kritiska aspekterna i den förståelse som eleverna har 

och som pedagogerna har för avsikt att eleverna ska utveckla. Utifrån resultatet planerar 

pedagogerna den första lektionen.  
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Fas 4 Genomförande av den planerade lektionen som dokumenteras genom video, 

ljudupptagning eller observeras av en kollega. Efter genomförd lektion som berört de 

kritiska aspekterna utifrån förtestet görs ett eftertest.  

Fas 5 Sista fasen innebär en utvärdering av undervisningen. I utvärderingen har man 

fokus på om de mål man satte i början är uppnådd och om det är något man ska ändra på 

till nästa tillfälle.  

Med learning study har man sett att elevernas lärande påverkas positivt då lärarna 

försöker komma åt vad som är kritiskt för elevernas lärande. De kritiska fenomenen blir i 

fokus i undervisningen. (Runesson, 2004) 

 

1.2.5 Problemlösning 

Forskare vill idag att matematik ska vara ett levande ämne, kreativt och användningsbart. 

Läroplanen, kapitel ett, skolans värdegrund och uppdrag, s. 9, påpekar att ett av skolans 

uppdrag är ”att stimulera elevers kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till 

att pröva egna idéer och lösa problem” (Lgr11). Problemen som eleven ska försöka lösa 

måste ligga inom ramen för elevernas proximala inlärningsområde enligt Partanens 

tolkningar av Lev Vygotskij sociokulturella teorier. Lev Vygotskijs teorier förklarar hur 

känsla och förnuft hänger ihop, hur människan skapar sina föreställningar om världen för 

att bli medveten. Enligt Partanens tolkning av Vygotskijs teorier, lär sig ett barn i mötet 

med en duktigare elev eller vuxen (Partanen, 2007). Min åsikt är att då stimuleras de till 

ett kreativt tänkande och de tror på sin egen förmåga att använda matematiken i flera 

olika sammanhang. Använder vi oss av barnens erfarenheter ger det eleverna en chans att 

prova på sina tankar och lösningsförmåga inom något som de har erfarenhet om. 

Problemen kan gärna variera i svårighet och längd. Ett rikt problem är enligt Hagland m 

fl. i ”Rika matematisks problem” ( 2005) ett problem som bär på möjligheter till en 

givande diskussion av matematiska begrepp och hur man räknar ut dem. Det kräver lite 

ansträngning av den som ska lösa problemet. Problemet bör kräva att man läser igenom 

uppgiften helt för att bena ut vad man ska göra. Att hitta den ledtråd som är given i 

problemställningen som tar eleven vidare i uppgiften. Elevens inlärning stimuleras 

positivt och då också självkänslan om problemen ligger på rätt nivå (Magne, 1998). 

Enligt Hagland m fl. (2005) är det följande sju kriterier som ska uppfyllas för att ett 

problem ska kunna kallas för ett rikt problem: 

 

- Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier.  

- Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det.  

- Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid.  

- Problemet ska kunna lösas på olika sätt, med olika strategier och representationer.  
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- Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda 

lösningar, en diskussion som visar på olika strategier, representationer och 

matematiska idéer.  

- Problemet ska kunna fungera som brobyggare mellan olika matematiska områden.  

- Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta 

problem 

 

George Polya (1887- 1985) visade på olika faser som kan tillämpas på lösningar inom 

matematik. Polya jämförde problemlösning med simning. Han menade att när vi ska lära 

oss att simma kopierar vi dem som kan simma tills man förstår och med övning lär man 

sig slutligen att simma själv. Pedagogen måste utveckla elevernas intresse att lösa 

problem och ge dem många tillfällen att lösa problem. Polya förklarade grunden till att 

lösa ett problem är att vi måste förstå vad det är vi ska göra. Sen måste vi förstå hur de 

olika delarna hänger ihop med varandra, göra en plan hur problemet ska lösas. Som tredje 

led provar vi planen och försöker lösa problemet. Sist ser vi på lösningen och diskuterar 

den om den stämmer. (Polya, 2005) För att hjälpa en elev som fastnat lite kan man 

använda sig av frågor som leder eleven vidare i sin tankegång. Det kan vara frågor som, 

vad är det som söks, vad ska vi räkna ut och vad vet vi.  Med hjälp av problembaserade 

uppgifter inom matematiken som stimulerar elevernas resonemang, ges de möjlighet att 

öva på de förmågor som ska bedömas enligt kursplanen för matematik, s. 63, i Lgr11 

(Skolverket, 2011)  

 

1.2.6 Vad är då Kängurun - Matematikens hopp? 

NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, uppgift är att stödja utvecklingen av 

matematikutbildningen i förskola, skola och vuxenutbildning utifrån ett regeringsbeslut i 

januari, 1999. Centrumet ligger i Göteborg på Göteborgs Universitet. En stor del av deras 

arbete är att publicera olika artiklar i tidskriften, Nämnaren. Det finns en hemsida till 

NCM med bland annat Strävorna, där olika uppgifter presenteras som kan användas i 

undervisningen. Uppgifterna är tillrättalagda efter målen i läroplanen, Lgr-11 där eleverna 

ges möjlighet att träna sina färdigheter i alla olika moment inom ämnet matematik. På 

hemsidan finns även en länk till Kängurutävlingen. Kängurutävlingen genomförs alltid 

tredje torsdagen i mars och finns klasserna Milou, för F - åk2, Ecolier, för åk 3 - 4, 

Benjamin 5 - 7 och Cadet 8 - 9, Gymnasiets Cadet, för elever som läser kurs A, Junior 

för kurs B och C samt Student för elever på kurs D och E. Tävlingen för Ecolier består 

av 18 problem, indelade i tre grupper 3, 4 och 5-poängs problem. Till varje problem 

finns fem svarsalternativ att välja mellan där endast ett är riktigt. Eleverna arbetar 

enskilt och de får inte använda miniräknare. Problemen handlar mer om matematiska 

idéer och begrepp än bara uträkning av ett tal. Tävlingen ska genomföras vid ett 

tillfälle och tiden är 75 min för Ecolier (åk 3-4). Tanken med Kängurutesten enligt 

NCM är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka 
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nyfikenhet och lust att lära matematik. På NCMs hemsida går att läsa om Kängurun - 

Matematikens hopp; 

”Kangourou sans Frontières är en internationell rörelse som årligen genomför en 
matematiktävling med inriktning på alla elever, det är alltså inte en elittävling. År 2010 
deltog ca 5,8 miljoner elever i 40 länder. Verksamheten startade i Frankrike 1994, med 500 
000 deltagare. Året därpå deltog 7 länder. Sverige deltog första gången 1999, med klassen 
Benjamin. Kängurun - Matematikens hopp har initierats i Sverige av SKM, Svenska 
kommittén för matematikutbildning. Den genomförs i samarbete med NCM, Nationellt 
Centrum för Matematikutbildning och med stöd av Skolverket.” 

                                      ( NCMs hemsida, länk; http://ncm.gu.se/) 

 

1.3 Syfte 

Jag vill ta tillvara på elevernas erfarenheter i undervisningssyfte, hur de tänker för att nå 

en lösning i de uppgifter de möter. Genom att låta eleverna lösa matematiska problem, 

både enskilt och gemensamt, vill jag identifiera de kritiska aspekterna utifrån lärandets 

objekt och tillrättalägga undervisningen mot det. 

 

1.4 Frågeställningar 

1. Vilka är de kritiska aspekterna för elevernas lärande?  

- Identifiera de kritiska aspekterna utifrån de skilda sätt som problemlösningen 

erfars/upplevs av eleverna. 

 

2. Hur kan undervisningen tillrättaläggas utifrån de kritiska aspekterna i elevernas 

förståelse? 

- Belysa den variation i lösningar som en utvald mängd elever har inom aritmetik 

med hjälp av metoden learning study och med variationsteorin som grund samt ta 

tillvara på den i undervisningen. 

http://ncm.gu.se/
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2 METOD 

Genom att fokusera på elevernas upplevelser och handlingar i undersökningsgruppen, får 

studien en fenomenografisk inriktning. Som analysmetod har jag tillämpat mig av 

variationsteorin som har sin grund i den fenomenografiska ansatsen. Som metod för 

konstruktion av undervisningen, har jag använt mig av learning study där problemlösning 

inom de fyra räknesätten varit i fokus. Vid insamling av det empiriska materialet har jag 

valt att genomföra kvalitativa intervjuer och löpande observationer samt tester, dvs. 

förtest, Kängurutestet (bilaga 1) och eftertest (bilaga 5) i form av grupparbete som fick 

redovisas. Jag genomförde även ett extra förtest, Test 4 ur Förstå och använda tal, (bilaga 

4) som komplement till det första förtestet, Kängurutestet. Learning study genomförs i 

olika faser, där resultatet i fas ett ger inriktningen i fas två osv., vilket medfört att jag 

kortfattat delgett resultaten i de olika faserna i metoddelen.  

 

2.1 Urval 

Jag har i min undersökning valt att följa de elever som jag är klassföreståndare åt. Det är 

22 elever i årskurs 5, varav 13 pojkar och 9 flickor. Skolan ligger i ett ytterområde i en 

medelstor stad i mitten av Sverige. Skolan har en blandning av socialgrupper. Skolan 

växer och blir en treparallellig låg-, och mellanstadieskola med ungefär 450 elever år 

2013. Detta arbete har gjorts under ordinarie lektionstid vilket har gett att inget bortfall 

har registrerats.  

För att uppfylla de forskningsetiska kraven har jag inför denna undersökning muntligen 

förklarat vad jag har för syfte med undersökningen till berörda elever och deras 

vårdnadshavare. De har även fått en skriftlig förklaring där vårdnadshavare fått godkänna 

att deras barn får delta i denna undersökning (bilaga 7). 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ forskning i mitt arbete, där det empiriska 

material som samlats in i form av intervjuer, observationer och tester ligger till grund. 

Kvalitativ forskning bottnar i fenomenografin och med hjälp av den vill jag skapa en 

djupare förståelse till det fenomen, den händelse, som studerats. Utifrån ett 

fenomenografiskt perspektiv är det innebörden i svaren som är av vikt, inte vem eller hur 

många som uttrycker en viss förståelse för fenomenet (Marton & Booth, 2000). Att det 

inte finns en sanning där ute utan den skapas av var och en utifrån erfarenheter och 

upplevelser vi har. Till skillnad till den kvantitativa forskningen som använder statistik, 

enkäter, undersökningar och tillfälliga försök och som ger ett bredare svar och mer exakta 
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resultat, valde jag den kvalitativa undersökningen som metod, trots att den kritiserats för 

att vara en metod som inte går att upprepas. Hade jag valt kvantitativ undersökning hade 

resultaten i en sådan undersökning försvårat mitt arbete då jag inte bara vill veta resultatet 

på en uppgift utan hur eleven tänkt.  Jag vill få fram elevers uppfattning och tänkande 

inom problemlösning och då är den kvalitativa undersökningen rätt metod för att svara på 

mina frågeställningar i detta arbete. Frågorna vid intervjuerna hade jag en tanke skulle 

vara fria och mynna ut i ett trevligt samtal. Vi satt bredvid varandra i en soffa för att 

samtalet skulle kännas så naturligt som möjligt. Vi pratade om övergripande saker som 

hade med elevens inställning till skolan och till ämnet matematik. I och med att det skulle 

vara ett samtal och inte ett förhör, gjorde det att frågorna varierade mellan eleverna. Det 

jag valde att notera vid varje intervju var endast det svar som berörde matematik. 

 

2.3 Procedur 

Vid ett föräldramöte informerade jag alla föräldrar om mitt arbete och önskade att jag fick 

använda mig av eleverna i detta arbete. Jag förklarade hur jag tänkt och vad jag vill uppnå 

med arbetet. Jag delade ut en skriftlig information som de fick ta med hem och diskutera 

med sitt barn och för att sedan eventuellt godkänna och skriva under. Detta gjorde jag för 

att möta de forsknings etiska krav. Jag har under flera lektioner haft ljudupptagning och 

vid ett par tillfällen videoinspelning som jag senare analyserat. Eleverna har genomfört 

två tester, utifrån mitt val av område, dvs. aritmetik, hur man använder sig av de fyra 

räknesätten i olika textuppgifter. Under den del av undersökningen där eleverna har 

uppgifter att lösa, har jag varit observatör och lyssnat till elevernas resonemang. I 

undersökningen har uppgifterna alltid genomförts i grupp eller helklass. För att få svar på 

vad den enskilde hade för förståelse i de olika uppgifterna, genomförde jag två intervjuer 

med varje elev, dvs totalt 44 intervjuer. Intervjuerna bygger på varandra där frågorna var 

stora och övergripande i den första intervjun, men där de var mer specifika vid den andra 

intervjun. Vid intervjuerna antecknade jag endast ned elevernas svar i ett noteringsblock. 

Som ett avslutande test genomfördes återigen den uppgift som varit föremål för detta 

arbete, dvs. NCMs Känguru-uppgift. 

 

Learning study är den metod jag använt mig av vid insamling av det empiriska material 

som senare analyserades. Variationsteorin har legat till grund vid analysen av förtesterna 

och varit en hjälp att hitta lärandets objekt. Detta har jag kompletterat med enskilda 

intervjuer och ett avslutande arbete som gruppredovisning. Jag har valt att redovisa 

proceduren i den ordning den tog plats. 

 

2.3.1 Intervju ett 

Intervjuerna med varje elev var korta och mer som ett samtal med stora övergripande 

frågor som hur de har det i skolan, vad de tycker om matematik, om något var lätt, svårt 
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osv. Tanken med denna intervju var att skapa en trygg situation, där de inte fick känslan 

av att vara utfrågad. Jag valde att sitta i en soffa, bredvid eleven.  

 

2.3.2 Fas ett i learning study 

Utifrån tidigare undervisning i ämnet matematik och löpande observationer har eleverna i 

undersökningsgruppen, visat sig ha svårigheter med hur man angriper ett problem. 

Utifrån detta, valde jag ut NCMs problem, Kängurun Ecolier, 2012. Testet innehåller 18 

problem i olika svårighetsgrader, nivå 3, 4 och 5.( Bilaga 1) 

 

2.3.3 Fas två i learning study 

Eleverna fick enskilt och under tystnad genomföra det testet, Kängurutest, Ecolier 2012. 

Inför testet var det vissa ord som enligt instruktioner, skulle förklaras tydligt för eleverna, 

vilket jag gjorde. 

 

2.3.4 Fas tre i learning study 

Testet analyserades och utifrån de kritiska aspekterna i elevernas förståelse, planerade jag 

lektioner som skulle beröra de aspekterna.  

 

2.3.5 Fas fyra i learning study, genomförande av lektion ett 

En lektion genomfördes där utgångspunkten var att bli bekant med matematiska termer 

som addera, subtrahera, dividera och multiplicera. Klassen delades in i grupper med 3-4 

elever i varje grupp. De fick en svarslapp med sig när de gick runt till de olika stationerna 

som de fick fylla i sina lösningar på. Runt om i och strax utanför klassrummet fanns 

uppgifter med olika uppgifter, som t.ex. ” addera 24 med 35. Dessa fick de gemensamt 

lösa i gruppen, skriva ned sitt svar, för att slutligen redovisa det i helklass. De fick också 

sitta två och två med en kortlek i en hög på bordet framför sig med kortens baksida uppåt.  

En i taget fick de dra två kort, dessa kort fick de addera, subtrahera, dividera eller 

multiplicera hur de ville. Kravet var att svaret måste bli ett heltal. De hade fått en kupong 

med nio rutor med en siffra i varje ruta, 1 till 9. När de fick, utifrån valet av räknesätt, ett 

till nio som svar av sina två kort, fick de kryssa över den siffran på sitt papper. Först som 

kryssat alla siffror på sitt papper vann.  

 

2.3.6 Intervju två 

I den andra intervjun var frågorna mer specifika och de fick alla förklara hur de tänker vid 

en uträkning i de fyra olika räknesätten. Intervjun genomfördes mer som ett test med 
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givna uppgifter. Jag behövde veta i vilken grad eleverna hade kännedom om hur de fyra 

räknesätten hörde samman. Återigen tänkte jag på hur vi satt för att skapa en atmosfär där 

elevens tankar är så pass öppna och riktiga. Vi satt bredvid varandra men vid ett bord 

denna gång. Här noterade jag alla svaren som eleven gav utifrån frågorna (bilaga 6). 

Intervjun resulterade i att de flesta, men inte alla, hade nu efter lektioner i de fyra 

räknesätten fått förståelsen för hur de hör ihop. 

Jag hade samma tal till dem alla som jag bara ville höra hur de tänker, inte direkt ge mig 

rätt svar. Jag ville också höra om de var säkra på tio-kamraterna genom att fråga vilken 

siffra hör ihop med t.ex. tre för att ge talet tio. 

 

2.3.7 Test nr 4 ur handboken; Förstå och använda tal 

Ännu ett test genomfördes ett par veckor senare, som komplement till det första, Förstå 

och använda tal (McIntosh, 2009), test 4. Jag utgick ifrån att eleverna har en svag 

förståelse för de olika räknesätten, till trots att de flesta kunde förklara de olika termerna 

och göra en uträkning med dem, och valde därför detta test (bilaga 4). Testet riktar sig på 

taluppfattning och liksom föregående test, genomfördes det enskilt under tystnad. Min 

avsikt med testet var att förtydliga de kritiska aspekterna som visat sig i det första testet, 

Kängurutestet, Ecolier 2012. Test 4 innehåller uppgifter där eleverna får visa sin 

taluppfattning med hjälp av tallinjer, talmönster och visa vilket räknesätt som är det rätta i 

givna situationer.  Även detta test analyserades och gav ett tydligare resultat på de kritiska 

aspekterna i elevernas förståelse. (Bilaga 4) 

 

2.3.8 Fas fyra i learning study, genomförande av lektion två 

Undervisningen riktade in sig på grunderna i de fyra räknesätten, tio-kamraterna och 

positionssystemet. Laborativt material plockades fram i form av Cuisinaire- stavar, som 

vi övade tio- kamraterna med, se bilaga 3. Cuisinaire- stavar är ett laborativt material som 

kan användas på många olika sätt i undervisningen. Stavarna är av olika längd och färg, 

där samma längd har samma färg. Stavarna finns i tio olika längder, där den längsta har 

samma längd som tio av den kortaste. Stavarna har inget givet värde men ökar med ett om 

man ger den kortaste staven värdet ett. Vi använde oss också av kortlekar där de två och 

två, skulle para ihop alla kort som tillsammans fick ett värde på tio. Positionssystemet, 

genom klossar och pengar, de fick gemensamt dela upp olika givna tal, t.ex. 4302. 

Lektionen genomfördes och spelades in. I den andra, enskilda intervjun fick eleverna 

förklara vad de olika räknesätten står för, vad man gör med var och en av dem. Eleverna 

fick även förklara olika siffrors värde beroende var i talet de stod, positionssystemet. 

Efter genomförd lektion som berört de kritiska aspekterna utifrån förtestet genomfördes 

samma uppgift från Kängurutestet, Ecolier 2012 som var det eftertest som ska 

genomföras enligt metoden learning study. 
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17. Vi har ett tal. Vi multiplicerar det med sig själv, lägger till 1, multiplicerar 

resultatet med 10, lägger till 3 och multiplicerar resultatet med 4. 

Då har vi 2012. Vilket tal hade vi från början? 

A: 11 B: 9 C: 8 D: 7 E: 5 

 

Eftertestet, som var ett grupparbete med 3-4 personer i varje grupp. Uppgiften var den 

samma som ursprungsproblemet men var skriven på ett lite annorlunda sätt, (bilaga 5). 

Varje rad innehöll en ny instruktion på hur de skulle gå tillväga med att komma fram till 

det givna talet. Här gällde det att lösa uppgiften och göra ett liknande själv. Deras egen 

konstruerade uppgift skulle redovisas inför helklass. Klassen blev presenterade problemet 

och skulle gemensamt lösa de nya uppgifterna.  

Det eftertestet ska förhoppningsvis visa att elevernas förståelse för lärandets objekt, i 

detta fall förståelsen för de fyra räknesätten, har ökat. 

 

2.3.9 Fas fem, utvärdering av undervisningen. 

Här utvärderade jag den undervisning som genomförts och om de mål som sattes upp vad 

nådda. Jag tittade även på aspekter som tid, resurser och elevers utsagor under arbetets 

gång, vad de tyckte om denna arbetsform.  

 

2.4 Analysmetoder 

De metoder jag använt mig av för att samla in det empiriska material är genom ett förtest 

och ett kompletterade förtest enligt learning study som analyserades. Utifrån analysen 

genomförde jag undervisning som syftar att behandla de kritiska aspekterna som jag 

funnit i förtestet. Jag jämförde inte de individuella eleverna sinsemellan utan tittade på de 

kritiska aspekterna i deras förståelse inom aritmetik, valet av räknesätt och de fyra 

räknesättens användning i olika textuppgifter. Båda testerna efterföljdes av enskilda 

intervjuer som kompletterade elevernas skriftliga svar och gav mig en tydligare bild av de 

kritiska aspekterna i elevernas förståelse för de fyra räknesätten. Under hela arbetet har 

jag genomfört löpande observationer i klassrummet, som vid två tillfällen spelades in med 

kamera.  
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3 RESULTAT 

Utifrån tidigare undervisning i ämnet matematik och löpande observationer har eleverna i 

undersökningsgruppen, visat sig ha svårigheter med hur man angriper problembaserade 

uppgifter inom de fyra räknesätten.  Den uppgift som eleverna visade mest svårigheter 

med var denna uppgift, svårighetsnivå 5: 

 

17. Vi har ett tal. Vi multiplicerar det med sig själv, lägger till 1, multiplicerar 

resultatet med 10, lägger till 3 och multiplicerar resultatet med 4. 

Då har vi 2012. Vilket tal hade vi från början? 

A: 11 B: 9 C: 8 D: 7 E: 5 (NCM, Ecolier, 2012)  

 

De två testerna, Kängurutestet Ecolier 2012 (NCM) och Test nr 4 ur Förstå och använda 

tal (McIntosh, 2009), visade att eleverna har kunskap om de fyra räknesätten men inte 

tillräckliga för att veta exakt när och hur man ska använda sig av en viss modell för 

uträkning, dvs. enkodning. 

 

3.1 Analysresutat, Kängurutestet, Ecolier 2012, NCM 

Analysen visade att deras problem låg i att hitta rätt strategi och metod för att lösa 

uppgiften. Eleverna kunde inte se vad som är givet i uppgiften. Även ord i uppgiftens text 

som, ”…multiplicera det med sig själv…” resulterade i att de fastnade. Problematiken 

bestod både i hur man ska angripa problemet och ordens betydelse.  Eleverna var bekant 

med de matematiska termerna som addera, subtrahera, dividera och multiplicera. 

Eleverna visade svårigheter att se hur de olika räknesätten hör ihop vilket är väsentligt i 

just den uppgiften från Kängurutestet, då det gällde att räkna ut talet bakifrån, omvänd 

ordning. Talet som efterfrågas i uppgiften, ska multipliceras med sig själv, som första 

direktiv i hur man ska komma till rätt tal. Vidare ska man lägga till 1 och multiplicera det 

med 10. Sen om man lägger till 3 och multiplicerar resultatet med 4 så ska resultatet vara 

2012. Eftersom det var svarsalternativ under uppgiften, visste eleverna att ett av dem var 

det riktiga. Eleverna valde strategiskt att utgå från ett av dem, t.ex. 7 som var det riktiga 

svaret, och göra det som uppgiften sa,”… multiplicera det med sig själv… osv. för att se 

om de kom till 2012. Gjorde man inte det så gick man vidare till nästa svarsalternativ. 
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3.2 Analysresultat, Test nr 4 ur Förstå och använda tal 

I test nr 4 ur Förstå och använda tal framkom elevernas brister i de fyra räknesätten. 

Eleverna valde att använda samma regler för uträkning i addition som vid subtraktion. De 

flesta av eleverna flyttade över entalet till andra sidan subtraktionstecknet och ändrade 

talet från 403-167 till 400- 170. Addition hade största riktiga svarsfrekvens liksom 

talraden och uppskattning. Tal som tillsammans blir tio, (tio-kamraterna) visade eleverna 

goda kunskaper i men siffrornas olika värde i olika positioner (positionssystemet) visade 

sig inte riktigt befäst. Testet behandlade inte division samt innehöll färre uppgifter med 

multiplikation där ändå svaren var till stor del riktiga.  

 

3.3 Resultat efter undervisning utifrån de kritiska aspekterna  

I den enskilda intervjun innan eftertestet kunde i stort sätt alla eleverna förklara de olika 

termernas betydelse, addition, subtraktion, division och multiplikation. Eleverna kunde nu 

tydligare förklara vad de olika räknesätten stod för och vad man gör med var och en av 

dem (bilaga 5). Eleverna fick även förklara olika siffrors värde beroende var i talet siffran 

stod, dvs. positionssystemet. Eleverna visade en ökad förståelse för de fyra räknesätten 

och hur de hör ihop. Det vill säga, eleverna såg sambandet mellan addition och 

subtraktion. Eleverna kunde använda sig av addition i uppgifter som 11- något = 6 och 

visste att de kunde räkna från 6 upp till 11, omvänd addition i subtraktion. Svårare var det 

dock att se sambandet mellan division och multiplikation. Där räknade de flesta så som 

uppgiften var given, var det division så delade man täljaren med nämnaren. De använde 

sig inte av vad produkten, ”något”, multiplicerat med nämnaren kunde bli täljaren, t.ex. 

25/5=, ”något” multiplicerat med 5 blir 25.  

 

3.4 Elevernas lösning av uppgift 17, Kängurutest samt egen konstruktion  

Diskussioner uppstod i grupperna om hur de skulle lösa denna uppgift. De ville gärna 

veta att det fanns ett svar som var rätt och att det inte var en gåta med ett ”konstigt svar”. 

De ville också försäkra sig att de hade gott om tid. När detta var klargjort satte de sig i 

olika grupper och läste uppgiften ordentligt. Nu med större förståelse för hur de olika 

räknesätten hör ihop, kunde de angripa problemet och tänka omvänt, vad de skulle göra, 

för att komma tillbaka till det tänkta talet. Ganska snart kom en grupp på att skriva ner 

orden med matematiska tecken, vilket gav en tydlig bild på vad som saknades. Den 

gruppen valde att använda X för det tal de inte kände till. De skrev X  X + 1  10 + 3  4 = 
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2012. Eleverna kunde då förstå att det skulle vara motsatsen till det som stod som de 

skulle använda för att komma till det tänkta talet. Eleverna dividerade 2012 med 4 osv. 

tills de kom till sista raden, om man löser uppgiften nerifrån och upp. Då hade de 49 och 

de skulle ”multiplicera med sig själv”. Två av samma tal skulle ge produkten 49, vilket 

var 7.  

 

Den uppgift som de själva konstruerade redovisades i helklass, där klassen skulle lösa 

uppgiften. Klassen blev indelad i fem grupper varav en grupp klarade inte av att enas och 

resulterade i att de inte hade något att redovisa.  

Eleverna som genomförde uppgiften visade förståelse för uppgiften och klarade av att 

konstruera en liknande uppgift. De visade också ökad förståelse för de fyra räknesätten, 

hur de hör ihop för att komma till det tänkta talet. Eleverna som redovisade sin uppgift 

var tvungen att följa med i sina kamraters uträkningar så det blev rätt och att kamraterna 

kom fram till det tilltänkta talet. De började med ett valfritt tal, skrev ned sina 

instruktioner hur man skulle gå tillväga sedan med uppgiften. Slutligen kom de fram till 

ett tal vilket i denna elevredovisning var 7998. Genom att de skulle redovisa uppgiften 

inför helklass var det viktigt att de hade gjort rätt i alla led i sin uträkning. För att 

dubbelkolla detta följde de sina egna instruktioner från 7998 till det tal de valt från början, 

vilket i detta fall var talet 11.    

 

Vi har ett tal! 

Vi multiplicerar det med det med sig själv, 

 lägger till 71, 

multiplicerar det med 7,  

vi subtraherar det med 11, 

vi multiplicerar det med 6.  

Svaret ska bli 7998. 

Vilket är talet?(Bilaga 5) 

 

 

En annan lösning som en grupp redovisade löd så här; 

Vi har ett tal. 

Vi multiplicerar det med sig själv. 

Vi lägger till 4. 

Vi dubblerar det. 

Vi dubblerar det igen. 

Vi lägger till 40. 



20 

 

 

Då har vi talet 200. 

Vilket tal hade vi från början? 

A:8, B:6, C:7, D:4, E:5, F:5 

 

De grupper som lyckades genomföra uppgiften valde alla att skriva uppgiften med en 

instruktion på varje rad.  

Klassen som löste de nya olika uppgifterna fick möta nya ord, som ta bort, dubblera, 

subtrahera och multiplicera som inte fanns med i ursprungsproblemet. 

Eleverna som redovisade, visade flera nya varianter av lösningar på olika problem och 

detta blev ännu ett inlärningstillfälle som mynnade ut i reflekterande tankar bland 

eleverna. Under redovisningarna deltog även den grupp som inte lyckats konstruera en 

egen uppgift.  

 

3.5 Resultat av metoden learning study 

De olika faserna i learning study gör att undervisningen får en tydlig inriktning mot det 

som eleverna har svårighet med i sin förståelse. Med ett förtest synliggörs elevernas 

brister vad det gäller det lärandets objekt som tagits fram av pedagogen. Som senare 

belyses i undervisningen.  

Analysen av det empiriska materialet gav mig inte svaret på exakt vad eleverna inte 

förstod med uppgiften utifrån Kängurutestet, om det var texten i uppgiften som var 

svårbegriplig för dem eller själva problemet. Det gjorde att intervjuerna och de 

deltagande observationer blev viktiga för att se sambandet mellan deras skriftliga svar och 

deras tankebanor. Det lärandets som tog plats under lektionerna var koncentrerat på 

lärandets objekt och hade inget annat i fokus. Detta ledde till att den tidsförlust som jag 

upplevde i förarbetet och även under planeringen av lektionerna vann jag i detta moment. 

I utvärderingen tittade jag förutom resultatet av elevernas ökade förståelse för lärandets 

objekt även på aspekter som tid, resurser och elevers utsagor under arbetets gång, vad de 

tyckte om denna arbetsform. Arbetssättet gav positiva reaktioner hos eleverna både för 

samarbetet med kamrater och att de har lärt sig mer. 
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4 DISKUSSION 

Med de löpande observationerna som genomförts under denna undersökning, har 

elevernas svårigheter inom aritmetik, närmare bestämt förståelsen för de fyra räknesätten 

framkommit. Deras modeller för uträkningar är inte riktigt befäst. Med hjälp av 

problemlösande uppgifter i par eller grupp, har eleverna fått möjlighet att tänka kreativt 

och prova egna idéer och öva upp dessa färdigheter.  

 

4.1 Sammanfattning 

Det viktigaste resultatet som framkommit i denna undersökning har varit elevernas brister 

inom aritmetiken med de fyra räknesätten. Undersökningen har även visat hur effektiv 

undervisningen blir med att rikta den mot de kritiska aspekter som eleverna har i sin 

förståelse av lärandets objekt. Variationsteorin har varit en viktig utgångspunkt för att 

kunna komma åt vad och hur eleven lär sig. 

Utifrån uppgiften i NCM känguru, Ecolier, 2012, ville jag se hur eleverna tog sig an den 

uppgiften och hur de resonerade kring den. Eleverna visade sin förståelse för uppgiften 

genom att först lösa den, för att sedan konstruera en liknande själv. De variationer som 

framkom i elevernas egna uppgifter har presenterats i helklass, vilket var ett av syftena 

med detta arbete, att ta tillvara på elevernas lösningar i undervisningen. 

 

4.2 Tillförlitlighet 

Med en elevgrupp som behöver träna på samarbete, var detta en intressant grupp att följa. 

Metoden learning study bygger på samarbete och fokuserar på att förbättra 

undervisningen utifrån elevernas erfarenheter. Då jag genomfört undersökningen med 

endast 22 elever bedömer jag resultatet givande i undervisningssyfte men inte helt 

hållbart i ett forskningsperspektiv.  

Genom att jag känner eleverna väl, ger det både fördelar och nackdelar. Fördelen är att 

intervjuerna blev enkla att genomföra. Nackdelen kan vara att jag har förutfattade 

meningar om vad den enskilde eleven kan, vilket kan påverka mina följdfrågor vid en 

intervju, eller utifrån svaren kan jag läsa in mer trots att det inte blir sagt, för att ”jag vet 

vad eleven egentligen kan”. Diskussionerna som uppstod i underökningen bland eleverna, 

kunde fortsätta över annan lektionstid då jag har de flesta av lektionerna i denna klass 

vilket var till en fördel. Det empiriska materialet har samlats in i form av intervjuer, tester 

och även löpande observationer.  
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Resultatet av den här undersökningen har visat att elevernas har brister i sin förståelse för 

hur de fyra räknesätten hör ihop. Något som också framträdde i analysen av förtestet var 

elevernas svaga förståelse för subtraktion med tal upp till tusen, som också kunnat väljas 

som lärandets objekt. Validiteten i resultatet anser jag vara riktig då det gäller elevernas 

egen förståelse i denna undersökning utifrån det lärandets objekt som valdes. 

 

4.3 Teoretisk tolkning:  

TIMSS 2007 (Skolverket, 2008) ligger till grund för min nyfikenhet för matematiska 

problemuppgifter och hur de går att använda i undervisningen. Genom att genomföra ett 

förtest såg jag elevernas styrkor och svagheter. De brister som framkom i denna 

undersökning, överrensstämde med den stora internationella undersökningen, TIMSS 

2007. 

Magne (1998) påpekar att ett misslyckande i matematiken hänger i hög grad samman med 

hinder i att tänka logiskt och dra slutsatser. Det gäller för pedagogen att hitta den väg som 

leder till en större förståelse hos eleven. Dessa bakomliggande faktorer är viktiga att hitta 

och förstå men det kan ta tid (McIntosh, 2009).  

Metoden learning study är tydlig och lektionerna riktar sig direkt mot de kritiska 

aspekterna som eleverna har inom det område som undersökningen behandlade. Genom 

att ta vara på elevernas variationer enligt variationsteorin har flera lösningsmodeller blivit 

presenterade för alla eleverna i klassen.  

Vidare frågor som denna undersökning gett är hur man på ett mer exakt sätt kan analysera 

elevernas tankegång i deras skriftliga utsagor. Även frågor om hur arbetet ska gå vidare, 

om nu undersökningen överrensstämmer till viss del med TIMSS 2007- undersökningen. 

Detta kan betyda att skolan generellt i Sverige och andra länder i undersökningen, har ett 

stort arbete framför sig att hitta vägen till elevers förståelse, vad det gäller vilket räknesätt 

de ska tillämpa i givna uppgifter. 

 

4.4 Slutdiskussion 

Elever som har problem med matematiken kan ha svårigheter i andra ämnen, då mycket 

av matematiken handlar om just logiskt tänkande. Det betyder att nivån måste vara 

anpassad så att den ger ett kreativt tänkande och sporrar eleven att ta sig an nästa uppgift. 

Det handlar om att förstå vad det är man ska göra, vilket räknesätt man ska använda, vilka 

tal som är relevanta för att lösa uppgiften. För att ha en bra diskussion kräver att eleverna 

är trygga i skolmiljön och att de fått träna på olika problemlösningar för att skapa goda 

tillfällen med lärandets diskussioner. För att problemlösning ska fungera bör eleven ha 

god taluppfattning och våga leka sig fram med siffrorna(TEMA Nämnaren, 2000).  
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Det lärandets som tog plats under lektionerna var koncentrerat på lärandets objekt och 

hade inget annat i fokus. Detta ledde till att den tidsförlust som jag upplevde i förarbetet 

och även under planeringen av lektionerna vann jag i detta moment. Att använda sig av 

tydliga metoder som learning study ger en klar bild på elevers kunnande inom ett 

specifikt område. Med hjälp av de förtester som gjordes framkom brister jag annars 

kanske inte hade upptäckt så tydligt. Detta gjorde att lektionerna riktade sig enbart mot 

elevernas förståelse för grunderna i de fyra räknesätten och hur de fyra räknesätten 

relaterar till varandra. Med hjälp av variationssteorin ser man vad det är eleven kan. Utgår 

man som pedagog, från elevernas kunnande och låter dem få flera lösningar presenterade 

för sig är chansen större att eleverna upptäckt något nytt som hjälper dem vidare i sina 

kunskapsinhämtningar.  

Eleverna måste ges fler tillfällen att tillsammans med pedagogen och kamraterna få 

diskutera matematik vilket kan ge en bekräftelse på, att han eller hon har förstått något 

korrekt (Nämnaren, 2000).  En elev med mindre kunskap inom ett område kan ha större 

kunskap inom ett annat och det gör att eleverna i en klass får ett utbyte av diskussioner i 

par eller grupp om ett specifikt område, som t.ex. matematik. Att just arbeta med 

problemlösning gör att de kan arbeta på sin nivå, lösa på sitt sätt och sedan ta del och 

delge klasskamrater. Med learning study anpassar sig undervisningen efter elevernas 

kunnande och inte efter en lärobok eller pedagogens visioner om vad eleven ska lära sig. 

Eleverna fick, med hjälp av riktad undervisning mot de kritiska aspekterna i lärandets 

objekt, kvalitet i sin undervisning. Undervisningen har koncentrerat sig till de kritiska 

aspekter som framkom i analysen. Vidare att arbeta med problemlösning ger elever och 

lärare omväxling i matematikundervisningen. Variation i undervisningen ger större 

arbetsglädje (Hagland, 2005). Det ger eleverna motivation och möjligheter att bygga upp 

och utvidga sina kunskaper i matematik. Jag sitter med en större förståelse för hur 

eleverna tänker och kommer att tillämpa denna metod och arbetssätt i fler situationer inte 

bara i matematik. Jag hoppas undervisningen generellt vänder sig mer från att lära ut till 

att lära in. Även att skolan tar tillvara på elevernas egna erfarenheter i undervisningen i 

större grad än vad jag upplever att det görs idag. 

 

 

”Metod är ett intellektuellt instrument med vilket det är möjligt att med utgångspunkten i det 
kända producera kunskap om det okända.” 

– Jacopo Zabarella, italiensk filosof under 1500-talet          

(http://www.filosofer.se/citat.html) 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning/ praktisk tillämpning 

Att använda sig av learning study har varit en effektiv metod för att hitta de kritiska 

aspekterna i elevernas förståelse. Inför undersökningen såg jag att eleverna hade vissa 

svårigheter med grunderna i de fyra räknesätten. Efter undersökningen vet jag mer exakt 

var bristerna ligger, hur de fyra räknesätten relaterar till varandra. Metoden har varit 

effektiv och undervisningen har varit direkt kopplad till det eleverna har svag förståelse 

file:///C:/Users/il700428/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/AQIC60SY/(http:/www.filosofer.se/citat.html)
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för. Planering och analysering var tidskrävande. Detta arbete hade säkert fått ett mer 

nyanserat resultat i de olika faserna i learning study om vi varit fler som analyserade 

materialet från intervjuer och förtesterna. Jag genomförde detta arbete själv och spelade 

även in mina egna lektioner med ljud och bild. Även det samspel som tog plats i 

undervisningen mellan lärare och elev hade varit lättare att analysera i t.ex. arbetslaget, då 

fler kritiska ögon kan upptäcka det jag missat.  Som det var nu fanns det ingen tid där 

arbetslaget kunde sitta ned och analysera mitt empiriska material. Det krävs förmodligen 

att det är ett arbetssätt som arbetslaget ska arbeta efter, samt att det ges möjlighet för varje 

pedagog att sätta sig in i metoden learning study, för att den tiden ska prioriteras.  

Detta arbetssätt svarar bra mot de förmågor som eleverna numera ska bedömas efter i den 

nya läroplanen, Lgr 11. Då läroplanen är relativt ny och mina erfarenheter säger att den 

fortfarande är i en anpassningsfas i den skola jag arbetar i, kommer vi pedagoger snart 

upptäcka att det kommer krävas ett annat arbetssätt i undervisningen för att hinna med 

alla centrala innehåll i varje ämne, då kan denna metod vara ett alternativ.  
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BILAGOR 

 

 

Bilaga 1, Länk till NCM Kängurutest, Ecolier och kopior av testet 

 

http://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2012/webb/ecolierproblem_2012.pdf 

hämtad 20 oktober, 2012 

 

Testet finns att se i sin helhet på nästkommande sidor. 

 

 

 

 

 

http://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2012/webb/ecolierproblem_2012.pdf
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Bilaga 2, Exempel på problem som genomfördes på uppdrag av 

Skolverket, TIMSS 2007, rapport 323 

Magnus gjorde subtraktionen i läxa, men spillde lite av sin saft på den. En siffra 

kunde inte läsas. Hans svar, 415, var rätt. Vilken är siffran som saknas?  

  942 

-5*7 

  415 

Svar: _______________ 

Ali ville ta reda på hur mycket hans katt vägde. Han vägde sig själv och såg att 

vågen visade 57 kg. Sedan steg han upp på vågen medan han höll i katten och såg 

att vågen visade 62 kg. Vad vägde katten? 

Svar:_______________ 

 

Förra året var det 92 pojkar och 83 flickor i Mariaskolan. I år är det 210 elever, 

och 97 är pojkar. Hur många fler flickor är det i år än det var förra året? Visa din 

uträkning. 

Svar: _______________ 

 

John ska baka kakor. Han behöver värma ugnen i 10 minuter och sedan grädda 

kakorna i 12 minuter. John vill vara klar med sitt kakbak kl. 11.00. När bör han 

senast sätta på ugnen? 

 

a 10.38 

b 10.48 

c 10.50 

d 11.22 

Svar:_____________ 

 

En grupp om 8 barn äter sammanlagt 74 godisbitar. Hur många fler godisbitar 

behövs för att barnen ska få lika många var? 

Svar: _______________ 
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Bilaga 3, Övning med Cuisinairestavar 

 

 

 

Bilden ovan visar hur stavarna ut och vilket värde de har gentemot varandra. 

Eleverna fick ett papper med uppritade, ofärgade stavar samt en stav av varje färg. 

Sedan fick de lista ut vilken stav som skulle ligga var och färga den samma på 

papperet i motsvarande färg. Jag ritade upp flera längder av längden för tio, där de 

skulle visa på två stavar som blev lika lång som den ritade på papperet. Slutligen 

skulle de av sin kunskap för stavarnas värde bygga en klocka. Resultatet var 

kreativt och roligt att se. Tre olika varianter visas nedan. 
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Bilaga 4, Test 4, Förstå och använda tal 
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Bilaga 5, Samma problem, från NCM, lite omformulerat 

 

En gåta… Vilket är talet? 

Vi har ett tal. 

Vi multiplicerar det med sig själv,  

lägger till 1, 

multiplicerar resultatet med 10,  

lägger till 3 och 

multiplicerar resultatet med 4. 

Då har vi 2012. 

Vilket tal hade vi från början? 

A: 11    B: 9    C: 8     D: 7     E: 5 

 

Gör ett liknande problem! 
 

 

På nästa sida finns två av elevernas egna problem som de fick redovisa inför klassen.  
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Bilaga 6, Intervjufrågor 

 

Intervju ett 

 

- Hur har du det i skolan? 

- Vem leker du med? 

- Vad gör du på rasterna? 

- Vad tycker du om matematik? 

- Vad är lätt med matematik? 

- Vad är svårt med matematik? 

- När jobbar du bäst, ensam eller med någon? 

 

Intervju två 

 

- Förklara för mig vad addition, subtraktion, division och multiplikation är?  

- Kan du säga mig vilken tal som tillsammans med tre blir tio? 

(Genomförde denna fråga med flera olika tal) 

- Hur gör du när du ska räkna ut 239- 150? 

- Hur gör du när du ska räkna ut 74+ 28? 

- Hur gör du när du ska räkna ut 35/ 5? 

- Hur gör du när du ska räkna ut 20 · 7? 
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Bilaga 7, brev till föräldrar 

Hej! 

Jag håller som bekant på med ett examensarbete inom lärarutbildningen. Jag skriver i ämnet 

matematik och har fundera länge på vad som intresserar mig. Arbetet med era barn har ändrat 

min inriktning från vilka metoder jag ska använda för att lära ut till vilka metoder jag ska 

använda för att era barn ska lära in. Det betyder att jag är intresserad av hur de bäst tar till sig 

undervisningen och vill använda mig av deras egna erfarenheter i undervisningen. Som 

exempel på detta kan man tänka på ett träd. Om alla tänker på ett träd så kommer det trädet se 

olika ut för varje person. Någon har lagt märke till färgerna, någon ljuden i löven och en 

annan kanske skuggorna som trädet med löven ger. På samma sätt tror jag att en människa 

upplever och tar till sig information på olika sätt. Om man då ger tid till reflektion och delar 

med sig av dessa olika tankar får eleverna se att ett, som i exemplet, träd kan se olika ut, utan 

att något av det är fel.  

Jag vill öppna deras sinnen och tänka kreativt inom ämnet matematik som möter de mål vi har 

i nya läroplanen. 

I läroplanens inledande stycke i ämnet matematik står det:  

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska 

behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till 

sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala 

och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i 

vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.  

 Jag vill genomföra intervjuer och tester inom matematik som jag kommer att ha som grund 

till min undersökning. Testerna kommer inte att visas i något sammanhang med namn. Allt 

eventuellt material som film eller ljudupptag är endast för mig och min mentor på högskolan. 

 

Jag godkänner att mitt barn får delta i video och ljudinspelningar, samt genomföra tester inom 

ämnet matematik om materialet endast är till undersökningens syfte och inte offentliggörs. 

 

Namn på elev_______________________________________ 

 

Förälders namn_____________________________________ 

 

Förälders underskrift_________________________________ 

 

Datum___________________________________ 

 


