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Sammanfattning:  
 

Problemlösningsförmågan är en av fem förmågor i den nuvarande kursplanen i matematik och 

eleverna ska ges förutsättningar att utveckla denna.  

Syftet med arbetet är att undersöka om elevers val av strategier och uttrycksformer vid 

problemlösning påverkas av på vilket sätt läraren presenterat problemet.  

Metoden för att ta reda på detta var att genomföra en fallstudie där 18 elever indelade i 

smågrupper fick lösa två olika matematiska problem. Vart och ett av problemen presenterades 

för två grupper endast muntligt och för två grupper både muntligt samt i form av en illustrativ 

bild med frågan skriftligt formulerad. 

Resultaten visar att elevernas val av strategier och uttrycksformer vid problemlösning 

påverkas till viss del av på vilket sätt läraren presenterat problemet. Troligtvis finns dock andra 

påverkansfaktorer som har större betydelse för elevernas val av strategier och uttrycksformer. 
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1 INLEDNING 
I detta examensarbete kommer jag att undersöka begreppet problemlösning samt redovisa 

resultatet av en studie där 18 förskoleklasselever fått lösa två matematiska problem. Eleverna 

delades in i mindre grupper och varje grupp fick ett av problemen presenterat endast muntligt 

och det andra problemet muntligt kompletterat med en illustrativ bild. Syftet med arbetet är att 

undersöka om elevers val av strategier och uttrycksformer vid problemlösning påverkas av på 

vilket sätt läraren presenterat problemet. 

Det förekommer fem förmågor i den nuvarande kursplanen i matematik för åk 1-3 som 

eleverna ska ges förutsättningar att utveckla. En utav dessa är problemlösningsförmågan 

(Skolverket, 2011a). Denna förmåga är också en av de förmågor som på senare tid tillskrivits 

ökad uppmärksamhet vad gäller elevens framgång i studier och yrkesliv (Skolverket, 2014a). 

Som blivande lärare har jag alltså, genom bland annat min matematikundervisning, en chans att 

påverka mina elevers framtida utbildnings- och arbetskarriär i en, för dem, gynnsam riktning.

 I den senaste PISA-undersökningen 2012 där matematik, läsförståelse och naturvetenskap 

mättes, uppvisade Sverige resultat under OECD-snittet. I samband med detta framhölls att PISA 

inte mäter alla de mål som finns i den svenska läroplanen och det påstods att våra svenska elever 

faktiskt är högpresterande inom sådant som kreativitet och innovativitet. 2012 gjordes också ett 

kompletterande PISA-test där 15-åriga elevers problemlösningsförmåga testades och återigen 

hamnade Sveriges resultat under OECD-snittet. Om man tittar närmare på resultaten så är det 

framförallt de mer komplicerade uppgifterna de svenska eleverna hade svårigheter med och 

Skolverket ställer sig undrande till huruvida eleverna överhuvudtaget fått prova på denna typ 

av problem tidigare (Skolverket, 2014a). 

 Förskoleklassen är en skolform tänkt att fungera som en inkörsport till skolvärlden. I 

skollagen fastslås att: ”Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och 

förbereda dem för fortsatt utbildning” (SFS 2010:801, 9 kap. 2 §). Sterner, Helenius och Wallby 

(2014) påtalar vikten av att grundlägga en god taluppfattning i tidiga åldrar för att eleverna ska 

bli väl förberedda inför deras kommande utbildning. De pekar också på några principer kring 

att utveckla sitt matematiska tänkande och menar att det är viktigt att fokusera på processen och 

inte enbart produkten samt att ett matematisk tänkande stöds av utmaningar.  

 Jag ser därför detta arbete som en möjlighet att få fördjupa mig i problemlösning och att 

prova på hur man kan arbeta med problemlösning redan i förskoleklass för att på så sätt 

förhoppningsvis stärka eleverna i deras matematiska tänkande samt vänja dem vid 

problemlösningsprocessen inför kommande års utmaningar. Genom att undersöka vilka 

strategier de använder sig av vid problemlösningen samt vilka uttrycksformer de väljer när de 

kommunicerar kring processen så hoppas jag på att kunna skapa djupare kunskaper om 

förskoleklasselevers problemlösningsförmåga. De resultat jag kommer fram till vill jag också 

kunna använda mig av i mitt yrke som lärare för att på bästa sätt kunna arbeta med matematisk 

problemlösning med mina framtida elever. 

1.1 Bakgrund 

 Bakgrunden kommer att bestå av en kort historisk genomgång av problemlösning i 

kursplanerna i den svenska skolan genom åren. Därefter behandlas vad som gäller för 

problemlösning och den matematiska kommunikationen i vår nuvarande läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 samt andra publikationer från Skolverket. 

Läsaren kommer slutligen att få en liten inblick i vad matematik i förskoleklassen kan innebära 

eftersom att inte alla delar av läroplanen gäller för förskoleklassen. 
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1.1.1 Problemlösning i de svenska läroplanerna 
Synen på problemlösning i de svenska läroplanerna har förändrats genom åren. Från början 

gällde det att eleverna skulle lära sig olika matematiska tekniker för att kunna lösa problem. 

Detta synsätt skiftade till undervisning om problemlösning och vidare till dagens undervisning 

genom problemlösning (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). 

 I alla läroplaner fram till och med Lgr 69 så ansågs problemlösning vara själva målet med 

matematiken. Tankegångarna gick som så att man ansåg att det räckte om eleverna lärde sig 

olika tekniker så att de skulle vara rustade att lösa olika problem eller uppgifter. När Lgr 80 

kom blev problemlösning ett eget moment vilket lärarna undervisade om och eleverna 

förväntades själva kunna lösa olika problem. Man undervisade om Pólyas modell för 

problemlösning som en metod men också olika problemlösningsstrategier. Eleverna skulle 

också hitta rätt räknesätt som behövdes för att kunna lösa problemet. Från och med Lpo 94 ses 

problemlösning som ett sätt att få eleverna att tänka matematiskt och utveckla sina matematiska 

kunskaper. Lärarna undervisar genom problemlösning vilket kräver genomtänkta problem. Det 

är genom problemlösningen som eleverna ska förstå, upptäcka och utveckla matematiska 

tankar, idéer, symboler och samband (Hagland et al., 2005; Taflin, 2007). 

 

1.1.2 Nuvarande kursplan i matematik 
Vår senaste läroplan Lgr 11, eller läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011, innehåller fem olika förmågor i kursplanen för matematik. Två av dessa kommer jag i 

detta arbete att undersöka närmare; framförallt problemlösningsförmågan och till viss del även 

kommunikationsförmågan. 

 I Lgr 11 understryks att undervisningen ska göra så att eleverna kan utveckla kunskaper så 

att de både kan lösa problem och konstruera egna problem. De ska även ges förutsättningar att 

reflektera över och värdera de lösningssätt och resultat de använder. En annan sak som 

poängteras är att eleverna ska bli bekanta med de uttrycksformer som används inom 

matematiken och kunna använda dessa när de kommunicerar om matematik (Skolverket, 

2011a). 
  

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, …. 

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2011a, s. 63). 

 

Problemlösning finns också som ett utav kunskapsområdena i det centrala innehållet och både 

problemlösning och uttrycksformerna är med bland kunskapskraven som gäller för årskurs 3 

(Skolverket, 2011a). 

 Skolverket (2011b) förtydligar i sitt kommentarmaterial till kursplanen i matematik att 

problemlösning innefattar många områden inom matematiken så som begrepp, metoder, 

uttrycksformer och att kunna resonera matematiskt. En viktig del är också att kunna reflektera 

över sitt resultat och dess rimlighet. Skolverket påtalar även att olika lösningsstrategier är ett 

viktigt verktyg som är nödvändigt för problemlösning och att eleverna behöver bli medvetna 

om dessa samt när de lämpligtvis kan användas. När det gäller problemlösningsstrategier är 

tanken att elever i årskurs 1-3 ska få bekanta sig med dylika i enkla situationer. 

 Ifråga om uttrycksformer så menar Skolverket (2011b) att en viktig del av att kunna 

kommunicera kring matematik är att växla mellan dem. I årskurs 1-3 kan det handla om att 

kunna gestalta talet åtta genom att lägga upp åtta föremål eller skriva symbolen 8. På så vis 

utvidgas elevernas begreppsförmåga samt deras förmåga att kunna generalisera, göra analyser 

och dra slutsatser. 
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1.1.3 Förskoleklassen 
Förskoleklassen har funnits sedan 1998 och syftet med den var att föra samman förskolans 

pedagogik med skolans så att det blev en slags blandning där förskoleklassen skulle komma att 

bli en bro emellan dessa två. Förskoleklassen är en frivillig skolform men forskarna är eniga 

om att barns potential att utvecklas gynnas av att de befinner sig i inspirerande och 

entusiasmerande miljöer där möjligheter till lärande samt samspel med kompisar och skickliga 

vuxna finns (Skolverket, 2014b). 

 Lgr 11 innehåller tre delar: (1) Skolans värdegrund och uppdrag, (2) Övergripande mål och 

riktlinjer och (3) Kursplaner. För förskoleklassen gäller endast del ett och två och 

undervisningen ska utgå från vad som anges här. Eftersom att eleverna i förskoleklass ska 

förberedas för fortsatt utbildning är det dock en bra idé för lärarna att känna till även vad som 

står i de för årskurs 1-3 relevanta kursplanerna (Skolverket, 2014b). 

1.2 Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången definieras först problemlösning som begrepp, varför man ska arbeta 

med problemlösning och hur själva problemlösningsprocessen går till. Därefter behandlas vad 

som krävs av elever som ska lösa problem, hur undervisningen bör läggas upp och vad lärarens 

roll i det hela är. Vidare tas olika problemlösningsstrategier upp samt vad forskningen säger om 

explicit undervisning i dessa. Den matematiska kommunikationen och olika uttrycksformer 

berörs också i kapitlet. Avslutningsvis ligger fokus på vad forskningen har visat kring 

problemlösning med elever i skolstartsålder. 

 Taflin (2007) menar att undervisning i problemlösning påverkas av den sociala kontexten 

och den undervisningstradition som föreligger. Därav har jag fokuserat på att leta i svenska 

studier men jag har även tittat på delar av den internationella forskning som haft stor betydelse 

inom området problemlösning. Något jag noterade under mitt sökande av litteratur var att det 

var svårt att hitta modern forskning. Detta bekräftas av Lesh och Zawojevski (2007) vilka 

hävdar att det inte har skett så stora framsteg inom problemlösningsforskningen mellan 1980-

2003, att den inte haft så stor betydelse och att den skett i liten och nedåtgående skala. 

 

1.2.1 Definitioner av problem och problemlösning 
Hagland et al. (2005) hävdar att problem är en särskild slags uppgift som en person vill eller 

behöver lösa, inte på förhand vet hur den ska lösa samt att det innebär en ansträngning för att 

lösa den. En uppgift kan därmed vara en vanlig standarduppgift för någon som är van vid den 

typen av uppgifter medan det för en annan elev kan upplevas som ett problem. Enligt Taflin 

(2007) kommer denna definition från Lester (1983). Lesh och Zawojevski (2007) poängterar 

också att det ska vara en ansträngning och föreslår att problem kan definieras som en uppgift 

där problemlösaren behöver utveckla ett mer produktivt sätt att tänka kring hur det ska lösas. 

 När det gäller problemlösning menar Ahlberg (1991) att det är vad som sker just när elever 

diskuterar kring själva lösningen av ett problem. Taflin (2007) tar upp att problemlösning är ett 

sätt att lära och menar att kursplanerna ger uttryck för detta synsätt. Pólya (2003) anser att 

problemlösning är en praktisk skicklighet som vi lär oss genom att härma andra människor och 

sedan själva öva. Lesh och Zawojevski (2007) understryker att man istället för att definiera 

problemlösning som att man letar efter rätt procedur för att kunna lösa problemet, ska definiera 

det som att man tolkar en matematisk situation vilken innefattar återkommande cykler av att 

uttrycka, testa och revidera matematiska tolkningar. Författarna framhåller att deras definition 

innebär att man lär sig matematik genom problemlösning och att man lär sig problemlösning 

genom att skapa matematik eller matematiska modeller. Både Schoenfeld (1992) och Mouwitz 

(2007) är av åsikten att begreppet problemlösning använts som en slags paraplyterm och att det 
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innefattar många olika saker. De föreslår att den som skriver om eller diskuterar problemlösning 

också bör lägga fram en definition som klargör vad denne själv menar med begreppet.  

 Jag kommer i detta arbete att använda mig av den definition som Hagland et al. (2005) nyttjar 

av problem, det vill säga att problem är en särskild slags uppgift som en person vill eller behöver 

lösa, inte på förhand vet hur den ska lösa samt att det innebär en ansträngning för att lösa den. 

Vad gäller problemlösning utgår jag ifrån Ahlbergs (1991) tankar att problemlösning är vad 

som sker när elever diskuterar kring själva lösningen av ett problem. 

 

1.2.2 Varför ska man arbeta med problemlösning? 
När elever arbetar med matematisk problemlösning kan de utveckla sin tankeförmåga så att de 

blir kreativa, självständiga, logiska, systematiska och strukturerade tänkare. Vidare kan 

självförtroendet, analysförmågan, planeringsförmågan och tålamodet förbättras. Lusten att 

hålla på med matematik kan också stimuleras genom att eleverna blir motiverade av att lösa 

problem som de kanske trodde att de inte kunde klara av. Genom att träna sig på att lösa problem 

under skoltid blir de också bättre rustade för att lösa olika problem och situationer som de 

kommer att stöta på i livet utanför och efter skolan (Ahlström, 1996; Hagland et al., 2005). 

 Olsson (2000) pekar på en rad olika fördelar som problemlösning kan ge beroende på hur 

uppgifterna är konstruerade och hur arbetet med dem organiseras; bland annat utvecklas den 

sociala kompetensen vid arbete i grupp, kommunikationen gör att språket utvecklas och det 

kreativa logiska tänkandet utvecklas. Eleverna uppmuntras att kommunicera och reflektera 

genom att delge sina egna lösningar, argumentera för dem samt lyssna på och försöka förstå 

andras. De får också hjälp att uppmärksamma matematiken i vardagen, möjlighet att förstå 

sambanden mellan räknesätten, deras taluppfattning utvecklas och slutligen får de även hjälp 

att förstå andra ämnen. 

 Målet med att undervisa genom problemlösning är att eleverna, genom sitt egna engagemang 

och meningsskapande, ska utveckla en förståelse för olika begrepp och metoder som de ska 

kunna använda i olika matematiska situationer de stöter på. När elevernas förståelse fördjupas 

blir de också bättre problemlösare (Lester & Lambdin, 2007). Forskningen visar en rad olika 

skäl till varför det är så viktigt att arbeta med förståelse inom matematiken: 

 Förståelse är motiverande 

Att förstå något motiverar att fördjupa den förståelsen och lära sig mer. 

 Förståelse skapar förutsättningar för mer förståelse 

Att försöka lösa problem genom att använda sig av sådana kunskaper man redan har 

och förstår, gör att det går lättare att ta till sig och förstå något nytt. 

 Förståelse hjälper minnet 

Att minnas något man förstår är mycket lättare än en massa osammanhängande delar. 

 Förståelse förbättrar transfer 

Med transfer menas att kunna använda sina kunskaper i nya situationer och förståelse 

bäddar för detta. 

 Förståelse påverkar attityder och föreställningar 

Att förstå matematiken gör att elever blir mer positivt inställda till matematikämnet. 

 Förståelse leder till självständiga elever 

Att ha upplevt problemlösning och lyckats gör att man får en ökad tilltro till sig själv 

och att man agerar mer självständigt och ser svåra uppgifter som utmaningar. 

Ahlström (1996) menar att problemlösning inte innebär att använda sig av inlärda metoder utan 

att det handlar om att anta en utmaning. Författaren anser vidare att en god problemlösare inte 

bara löser problem på ett bra sätt utan också kontrollerar sina resultat i högre grad och åtgärdar 

fel. Även Bergsten, Häggström och Lindberg (1997) poängterar utmaningsaspekten i 

problemlösandet. 
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1.2.3 Problemlösningsprocessen 
Taflin (2007) hänvisar till Lester (1985) som delat in problemlösningsprocessen i tre delar och 

där presentationen är den första fasen, själva lösandet den andra och diskussionen om problemet 

och lösningen den tredje. 

 I den första fasen ska läraren presentera problemet och ge instruktioner om hur eleverna ska 

jobba. Eleverna ska läsa eller lyssna på problemet och ställa frågor om de behöver för att kunna 

förstå problemet och vilka villkor som gäller. Hagland, Hedrén och Taflin (2005) menar att det 

är av vikt hur problemet introduceras. För att alla elever ska kunna arbeta med problemet måste 

de ju också förstå det. Viktigt är dock att läraren inte ger några anvisningar om på vilket sätt 

problemet ska lösas. Problemet kan introduceras på olika sätt till exempel genom att läraren 

berättar eller läser upp problemet, att läraren skriver problemet på tavlan eller delar ut ett papper 

med problemtexten på. Författarna menar också att problemtexten kan visas på stordia men 

enligt min mening borde det idag vara vanligare med projektor, smartboard eller liknande. 

 Sterner och Lundberg (2002) tar upp att det kan bli ett problem då eleverna endast får 

muntliga instruktioner eller muntlig information om en elev har svårigheter att uppfatta det 

muntliga språket. De menar att dyslexi inte bara gäller det skriftliga språket utan också det 

muntliga. Om man förstärker den muntliga instruktionen med något konkret och visuellt blir 

det dock lättare att förstå för den elev som uppvisar dessa svårigheter. 

 I den andra fasen ska eleverna planera hur de ska lösa problemet och läraren bör agera 

stödjande under arbetet. I den tredje fasen ska några elever presentera sina lösningar samt att 

klassen ges möjlighet att diskutera sina lösningar och problemet (Lester, 1985 refererad i Taflin, 

2007). 

 Pólya (2003) menar att problemlösningsprocessen kan delas in i fyra faser: 

1. Förstå problemet 

Vi måste ta reda på vad som är givet och vad som efterfrågas och om det finns några 

villkor som gäller. 

2. Göra upp en plan  

Genom att förstå hur det som är givet hänger ihop med det som efterfrågas kan vi få en 

idé om hur problemet kan lösas. 

3. Genomföra planen 

Nu utför vi varje steg i planen och kontrollerar dem även vartefter. 

4. Se tillbaka  

Det sista steget innebär att kontrollera resultatet. 

Boaler (2011) påpekar vikten av att elever i en problemlösningsprocess får hjälp att ställa frågor 

till sig själva eftersom att de då lättare kan se vad som bör göras och att de många gånger kan 

svara på frågorna själva. Björkqvist (2001) lyfter att själva problemlösningen alltför ofta anses 

avslutad när en eller flera lösningar hittats och menar att den sista delen i processen, det vill 

säga att reflektera över resultatet, ibland glöms bort. Även Löwing och Kilborn (2002) 

understryker vikten av att reflektera kring samt diskutera sina lösningar och menar att det är 

mycket mer lärorikt att lösa tre-fyra uppgifter och analysera dem än att lösa 10-15 uppgifter 

vilka man inte funderar över utan bara hastar vidare. 

 

1.2.4 Eleven som problemlösare 
Pólya (2003) menar att en elev som försöker lösa ett problem inledningsvis behöver observera 

och imitera hur andra gör under problemlösning. Först därefter kan man arbeta fram egna 

lösningar till problemen. 

 Hagland, Hedrén och Taflin (2005) refererar till Schoenfeld (1983) som nämner fyra 

kompetenser en elev behöver för att bli en god problemlösare: resurser, heuristik, kontroll och 

föreställning/tilltro. Med resurser avses de specifika matematiska kunskaper eleven behöver för 

att lösa ett särskilt problem samt elevens känsla för vad som kan fungera. Heuristik syftar på 
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att eleven har ett förråd av lämpliga problemlösningsstrategier. Kontroll innefattar att eleven 

vet vad hen håller på med och att eleven har en metakognitiv förmåga. Föreställning/tilltro 

slutligen avser elevens syn på vad matematik är och vad hen tror sig kunna som matematiker. 

 Problemlösningsförmågan utvecklas under lång tid och den påverkas av åtminstone fem 

kategorier av faktorer (Lester, 1996): 

1. Kunskapande och användning 

Här avses fakta och definitioner, algoritmer, problemlösningsstrategier, kännedom om 

problemtyper samt mängder av rutinmässiga procedurer. 

2. Kontroll  

Det vill säga hur man planerar, utvärderar och styr sitt tänkande. 

3. Uppfattningar av matematik  

Man kan kalla detta för en persons syn på matematik vilken innefattar vissa 

förväntningar och fördomar. 

4. Affekter  

Detta handlar om känslor och attityder. Motivation, intresse, självförtroende, förmåga 

att stå emot svårigheter, villighet att ta risker, tolerans för osäkerhet och förmåga att 

inte ge upp är alla attityder som påverkar prestationen. 

5. Socio-kulturella sammanhang  

Den kultur eleven befinner sig i och de värderingar och förväntningar som 

förekommer där påverkar tillsammans med samspelet med andra individer vilken 

matematik som lärs in samt hur eleverna lär in och förstår den. 

Ahlberg (1995) menar att det är väl känt att de barn som har en viss förförståelse samt känner 

till innehållet och situationen i ett problem har lättare att lära sig än de som inte har och gör det. 

Forskning visar att barn upptäcker matematik på egen hand när de ställs inför olika problem i 

sitt vardagliga liv. I skolan tas de här kunskaperna inte om hand och eleverna överger sina 

befintliga räknestrategier för att istället använda sig utav de formella strategier som skolan lär 

ut. Om eleverna kan relatera problemen till sin egen föreställningsvärld så är det lättare för dem 

att leva sig in i det och hitta lösningar. Taflin (2007) lyfter dock att en elev som använder sitt 

vardagstänkande alltför mycket kan missa den matematiska delen vid problemlösning och 

istället lägger sitt fokus på det verklighetsanknutna i problemet. 

 För att bli en bättre problemlösare bör eleven öva på att själv hitta på problem, formulera 

problem till en given aritmetisk uppgift, kontrollera och bedöma olika lösningar, diskutera och 

analysera problem och lösningsförslag, använda flera olika lösningsstrategier, lösa ett problem 

på olika sätt samt själv komma på data som saknas för att lösa problem (Skoogh och Johansson, 

1991). Viktigt är även att eleven reflekterar över sina lösningar för att kunna förstå dem och 

därefter gärna också formulerar egna liknande problem som löses (Taflin, 2007). 

 Matematiken i skolan har oftast handlat om att eleverna ska hitta rätt så svar snabbt som 

möjligt snarare än att försöka förstå vad de gör. Eleverna kan då också tolka det som att alla 

problem endast har ett svar och att det bara går att lösa dem på ett sätt. Det måste få ta tid att 

lösa matematiska problem och genom att eleverna arbetar länge med ett och samma problem 

kan de upptäcka nya sätt att se på det och finna nya lösningssätt (Baroody, 1987, refererad i 

Carpenter, Ansell, Franke, Fennema och Weisbeck, 1993). 

 Elever kan ha antingen ett förgivettagande eller ett öppet förhållningssätt till 

problemlösning. Elever med ett förgivettagande förhållningssätt kan inleda problemlösningen 

med att säga att de inte kan eller att det är för svårt. De kan också prata om andra saker istället 

för att ägna sig åt problemlösningen och går in i situationen med uppfattningen att de inte kan 

och att de hellre skulle göra något annat men det är ändå väldigt få elever som inte gör några 

lösningsförsök. De elever som har ett öppet förhållningssätt till problemlösning påbörjar ofta 

problemlösningsprocessen direkt. Om de stöter på svårigheter försöker de självmant att hitta 

nya angreppssätt (Ahlberg, 1995). 
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 Ahlberg (2000) understryker att det är viktigt att eleverna redan från början får prova på 

olika typer av problem där de får arbeta med förståelsen av och sambanden mellan räknesätten. 

Många elever har svårt att inse att det kan finnas fler än ett rätt svar eller sätt att lösa en uppgift 

och då är det ypperligt att arbeta med problem med flera lösningar. Det är också bra om de 

ibland får uppgifter med till exempel överflödiga fakta eller ofullständiga uppgifter för att lära 

sig att verkligen förstå vad som efterfrågas i problemet. Andra sätt att variera på är att växla 

mellan problem som kan lösas med olika metoder, strategier, representationsformer samt med 

eller utan miniräknare. Att presentera problemet på olika sätt, det vill säga till exempel med 

olika lång text, med eller utan bilder eller helt muntligt, rekommenderas också. Förutom att 

erbjuda problem från alla delar inom matematiken med olika storheter och enheter 

representerade bör man även hitta problem från andra skolämnen, vardagslivet och samhället 

(Ahlström, 1996). Enligt Lester (1996) bör fokus i problemlösningen ligga på sådana problem 

där det inte är uppenbart hur man ska gå tillväga för att lösa dem även om enklare textuppgifter 

kan förekomma. 

 Vidare kan ett problem behöva anpassas så att det passar olika elever. För att förenkla ett 

problem kan läraren till exempel byta ut några av de ingående talen så att beräkningarna blir 

enklare. Läraren kan också presentera problemet i bild eller med hjälp av konkret material. För 

de elever som behöver större utmaningar kan istället de ingående talen bytas ut mot större eller 

svårare tal eller mot en okänd variabel (Hagland et al., 2005). 

 Både Löwing och Kilborn (2002) och Ahlström (1996) betonar att det tar lång tid för en elev 

att utvecklas till en god problemlösare. För att eleverna ska kunna lära sig problemlösning 

ordentligt måste läraren vara medveten om att det är en långsiktig process och välja ut 

problemen medvetet med ökande svårighetsgrad. Eleverna behöver också få lära sig att hantera 

olika typer av problem både individuellt och i grupp. Detta kan ske på en rad olika sätt, bland 

annat genom att de får det i hemuppgift eller att de tittar på det enskilt i klassen för att därefter 

diskutera i smågrupper. Om eleverna tillåts arbeta i grupp direkt är det möjligt att någon elev 

inte deltar i lösningsprocessen utan bara lyssnar passivt (Hagland et al., 2005). 

 Problemlösning i smågrupper hjälper eleverna att inse att man kan tänka på olika sätt och att 

lära av varandra. De inser att problem kan angripas och lösas på många olika sätt och med olika 

strategier. Arbetet i grupp ger även rika möjligheter till matematiska samtal. De får också vänja 

sig vid att problemlösning kan ta tid och att man inte behöver ge upp direkt om man inte har ett 

svar utan att någon annan kanske har en idé som man kan spinna vidare på. Genom att ta del av 

hur kompisarna tänkt påverkas det egna förhållningssättet till matematik positivt. En osäker 

elev kan finna trygghet i att se att andra elever inte heller alltid vet hur man ska göra och genom 

att samarbeta kan man tillsammans våga prova flera idéer (Ahlberg, 2000). Det är oerhört 

viktigt att det finns ett bra klassrumsklimat så att eleverna känner att de vågar komma med nya 

idéer och att de blir tagna på allvar och lyssnade på. Genom att förklara för andra hur man 

tänker utvecklas den egna förståelsen och när man aktivt lyssnar på de andra i gruppen föds nya 

idéer och tankar så att det gemensamma tankearbetet förs framåt. En lämplig gruppstorlek är 3-

4 elever och hur gruppen sätts samman är viktigt. Om eleverna ska få möjlighet att bygga upp 

ett förtroende för varandra är det bra om grupperna inte ändras för ofta (Ahlström, 1996). 

Ahlberg (1991) refererar till Webb (1989) som i studier kommit fram till att eleverna lär sig mer 

vid arbete i smågrupper jämfört med enskilt arbete. Detta behöver dock inte bero på 

kommunikationen utan kunde lika gärna ha med en ökad motivation på grund av själva 

grupparbetets sociala fördelar att göra. 

 Lester och Lambdin (2007) sammanfattar det hela på ett bra sätt med sina krav på 

undervisning genom problemlösning: problemuppgifterna måste innehålla den matematik 

läraren vill behandla, eleverna måste ha relevanta förkunskaper, uppgifterna måste vara 

tillgängliga och utmanande, det måste finnas ett gott klassrumsklimat där eleverna vill och 

vågar uttrycka sig, läraren måste uppmuntra eleverna att reflektera kring sina egna och 



 8 

klasskamraternas lösningar samt den matematik de lär sig under problemlösningsarbetet och 

slutligen måste läraren se till att eleverna har tillgång till lämpligt material. 

 

1.2.5 Lärarens roll 
Lester (1996) poängterar att lärarens attityd till problemlösning är viktig för hur eleverna ska ta 

till sig undervisningen. Läraren måste uttryckligen visa att det är ett betydelsefullt område för 

att kunna engagera och inspirera eleverna. Rent praktiskt kan lärarens aktivitet grovt delas in i 

tre olika faser vid problemlösning; samtal före problemlösningen, aktiviteter under elevernas 

arbete med problemet samt samtal efter problemlösningen. I detalj ser lärarens aktivitet vid 

problemlösning ut som nedan: (Lester, 1996, s. 90) 

 
1 Läs problemet för klassen eller låt en elev läsa. Diskutera ord och formuleringar efter behov. 

2 Ställ frågor som är relaterade till förståelsen av problemet. Fokusera på vad det frågas efter och 

vilka data som behövs för att lösa problemet. 

3 Låt eleverna föreslå möjliga lösningsstrategier. Censurera inte och värdera inte idéerna vid det här 

tillfället. (När eleverna är mer framgångsrika kan denna aktivitet undvaras.) 

4 Studera eleverna medan de löser problemet. Ställ frågor om deras arbete. 

5 Ge ledtrådar till elever som kört fast eller blivit alltför frustrerade. Ställ frågor som hjälper eleverna 

att förstå problemet om det behövs. 

6 Be eleverna kontrollera sitt arbete mot förutsättningarna, när de fått fram ett svar. 

7 Ge en variant av problemet till elever som är tidigt färdiga med en lösning. (Till alla elever om 

tiden tillåter). 

8 Diskutera elevernas lösningar på problemet. Visa på olika sätt att lösa problemet. 

9 Jämför det lösta problemet med problem som lösts tidigare. Diskutera lösningsvarianter. 

10 Diskutera speciella inslag i problemet sådana som överflödig eller missledande information. 

 

Läraren bör inneha en aktiv roll i klassrummet och gå runt bland grupperna för att observera 

och ta del av deras lösningsförslag inför klassdiskussionen samt ge de grupper som har behov 

lite lämpliga tips och infallsvinklar men också ställa frågor (Hagland et al., 2005; Lester, 1996). 

 Boaler (2011) lyfter vikten av att läraren ställer många frågor när man arbetar med matematik 

men påpekar att det också bör vara bra frågor. Med bra frågor avser hon sådana som gör att man 

får en inblick i hur eleverna tänkt. Många elever som blir ombedda att förklara sina tankegångar 

samt argumentera för dem tror automatiskt att de gjort fel men Boaler menar att de med tiden 

vänjer sig vid dylika frågor och inser att läraren verkligen är intresserad av deras sätt att tänka. 

Genom att läraren får ta del av detta kan eleverna lättare få rätt hjälp för att själva kunna resonera 

sig vidare genom problemet. Boaler menar också att så länge en elev inte gjort en helt vild 

gissning så finns det alltid någon form av logik bakom det denne säger och det är lärarens 

uppgift att ta fasta på detta och spinna vidare. Att få höra att man gjort fel stärker ingen elev 

men om de istället blir uppmuntrade för de rätt de gör och får hjälp med att bli ännu bättre så 

kommer de att bli mer självsäkra individer med ett mer positivt förhållningssätt till 

matematiken. 

 Björkqvist (2001) redogör för fyra olika nivåer som läraren kan fungera på när det gäller 

problemlösning. 

1. Eleven har inga kunskaper i problemlösning. Läraren modellerar hur man kan gå 

tillväga. 

2. Eleven har viss erfarenhet av problemlösning. Läraren stöttar eleven i problemlösnings-

processen. 

3. Eleven har god erfarenhet av problemlösning. Läraren levererar problem. 

4. Eleven har goda kunskaper i problemlösning. Läraren underlättar och uppmuntrar en 

kreativ lösningsprocess. 
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1.2.6 Problemlösningsstrategier 
Det finns många olika strategier elever vanligtvis använder sig av för att försöka lösa problem. 

Lester (1996) tar upp följande strategier: 

 gissa och pröva 

 arbeta baklänges 

 lösa ett enklare problem 

 använda laborativa material eller modeller 

 välja en eller flera operationer att arbeta med 

 rita bilder 

 göra en lista 

 skriva upp en ekvation 

 dramatisera situationen 

 göra en tabell eller ett diagram 

 söka mönster 

Många av strategierna överlappar varandra och det är vanligt att en elev använder flera 

strategier för att lösa ett problem (Hagland et al., 2005). Pólya (2003) uttrycker att den normala 

proceduren är att först gissa och sedan prova och anser att eleverna bör få göra just detta. Boaler 

(2011) och Hagland et al. anser att det är väldigt viktigt att läraren ger eleverna bra uppgifter 

där de måste använda sig av olika problemlösningsstrategier och att läraren också lyfter upp de 

olika metoderna och strategierna genom att de uppmärksammas, klargörs och jämförs i 

samband med att eleverna diskuterar sina lösningsförslag. 

 Lester (1996) menar en anledning till elevers svårigheter med problemlösning är att de inte 

fått lära sig vilka strategier som finns och hur dessa kan användas. Han förordar därför 

undervisning i dessa strategier och menar att denna bör ske i två faser. Först ska eleven få veta 

hur en specifik strategi kan användas, vad den innebär och vilka tekniker som behövs för 

användandet av den. Därefter ska strategin praktiseras genom problemlösning med lämpliga 

problem. I den andra fasen ska eleverna själva bestämma vilken strategi som är mest lämplig 

att använda när de ställs inför ett problem. Bägge dessa faser måste finnas med i 

undervisningen. 

 Annan forskning visar dock att eleverna inte tjänar på att läraren undervisar dem uttryckligen 

i vilka olika problemlösningsstrategier som finns. Tvärtom kan det till och med bli så att 

eleverna då bara försöker använda sig av de procedurer de lärt sig och inte överhuvudtaget 

förstår problemet (Ahlberg, 1995). Lesh och Zawojevski (2007) menar att vi har ett dilemma 

där de vanliga beskrivande problemlösningsstrategierna är för generella för att använda i 

instruerande syfte medan om man bryter ner dem till mer specifika och detaljerande listor så 

blir de så innehållsrika att man måste veta när man ska använda dem för att förstå dem. 

Schoenfeld (1992) drar slutsatsen att försök att lära studenter att använda generella 

problemlösningsstrategier inte varit så framgångsrika. Istället rekommenderar han att läraren 

ska undervisa i mer specifika problemlösningsstrategier, fokusera på metakognitiva strategier 

samt att jobba på studenternas attityd till problemlösning. Klart är åtminstone att goda 

problemlösare har en kunskapsbank av olika problemlösningsstrategier (Taflin, 2007). 

 

1.2.7 Matematisk kommunikation 
”Kommunikation är en process för att utveckla befintliga kunskaper, inte för att överföra 

kunskaper” (Ahlberg, 1995, s.54). Den som redogör för sina tankar får en djupare förståelse för 

vad man själv gjort vilket kan bli en hjälp för att kunna lösa problemet samtidigt som den som 

lyssnar kan förstå problemet på nya sätt och reflektera över sina egna tankar. På så sätt är språket 

som en nyckel till själva förståelsen. Själva diskussionen elever emellan ger varje elev möjlighet 
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att föra fram sina lösningsförslag samt att lyssna på, värdera och ge respons på kamraternas 

förslag. (Hagland et al., 2005; Ahlberg, 1995). 

 Den gemensamma klassdiskussionen lyfts som den kanske viktigaste delen av hela arbetet 

med problemet. Eleverna redogör för sina lösningsförslag och argumenterar för dem. Det är 

viktigt att läraren ser till att allas tankar och lösningsförslag får komma fram även om de är 

krångliga eller väldigt avvikande från hur problemet vanligtvis kan tolkas. För att alla elever 

ska våga berätta om sina lösningsförslag men också våga fråga och komma med kommentarer 

och konstruktiv kritik måste det finnas ett positivt klassrumsklimat (Hagland et al., 2005). 

Ahlberg (1995) betonar att en väldigt viktig del av problemlösningsförmågan är att kunna se att 

man kan lösa ett problem på flera olika sätt. Fokus i klassrumsdiskussionen bör därför inte ligga 

på vad som är det rätta svaret utan istället hur man har förstått problemet och tänkt kring det. 

 Taflin (2007) uttrycker att det finns mycket forskning som beskriver den dialog som sker 

mellan eleven och läraren men påpekar att de samtal som sker utifrån elevernas lösningsförslag 

vid problemlösning är en annan typ av kommunikation. Att eleverna ska utveckla sin förmåga 

att argumentera och föra matematiska resonemang finns angivet i läroplanen (Skolverket, 

2011). 

 

1.2.8 Uttrycksformer 
Det finns många olika sätt att representera matematiska begrepp på och vanligen delar man in 

de här representationerna i fysisk, bildlig/grafisk, verbal, numerisk och symbolisk. För att kunna 

kommunicera kring problemlösningen behöver eleverna också använda sig av olika 

uttrycksformer. Med uttrycksform menas alltså i vilka former och med vilka medier dessa 

representationer uttrycks (Gustafsson, Jakobsson, Nilsson & Zippert, 2011). 

 Hagland, Hedrén och Taflin (2005) väljer att dela in de uttrycksformer som används inom 

matematiken i konkret, logisk/språklig, algebraisk/aritmetisk samt grafisk/geometrisk. Med 

konkret uttrycksform avses att eleven sorterar något konkret material och eventuellt också 

avbildar detta i en figur men även att eleven avbildar ett tänkt material. Att använda sig av 

logisk/språklig uttrycksform betyder att eleven förklarar lösningen muntligt eller skriftligt med 

hjälp av ord. Om eleven begagnar sig av symboler som bokstäver, förkortade ord, siffror eller 

andra talsymboler talar man om algebraisk/aritmetisk uttrycksform. En ritad bild i form av en 

graf, ett diagram eller en tabell innebär att eleven uttrycker sig grafiskt/geometriskt. Det är både 

vanligt och önskvärt att elever använder sig av flera uttrycksformer och växlar emellan dem. 

Just genom att använda olika uttrycksformer kan eleverna upptäcka nya sätt att förstå 

problemen och de kommer också att se att uttrycksformerna kompletterar varandra (Hagland et 

al., 2005; Taflin, 2007). 

 De kunskaper en elev har kan kommuniceras med hjälp av de olika uttrycksformerna men 

det krävs mycket övning för att utveckla den här kommunikativa förmågan, i synnerhet när det 

gäller att använda sig av matematiska symboler och modeller (Sterner & Lundberg, 2002). 

Teledahl (2014) påpekar att strategier och uttrycksformer ofta hänger ihop, till exempel genom 

att en bild både kan användas som en lösningsstrategi och för att uttrycka de tankar eller 

beräkningar som använts och att det också kan vara svårt att ibland skilja emellan dem. Ahlberg 

(1995) understryker att bilden är en lämplig uttrycksform för yngre elever eftersom att deras 

förståelse av ett problems aritmetiska innehåll underlättas när de ritar upp problemet framför 

sig. 

 

1.2.9 Problemlösning med barn i sexårsåldern 
Ahlberg (1991; 2000) visar att många barn redan innan skolstart har lärt sig en rad olika 

problemlösningsstrategier vilka ofta skiljer sig från de mer formella strategier de senare möter 

i skolan. Sterner och Lundberg (2002) menar också att barn redan innan skolstart kan lösa 

problem som handlar om att lägga ihop, dela och jämföra genom att arbeta med konkret 
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material. De här tidiga problemlösningsstrategierna kan sedan utvecklas till de matematiska 

begreppen addition, subtraktion, multiplikation och division. Den här förmågan tillvaratas dock 

inte av lärarna vilket gör att eleverna efter ett par år istället bara använder de strategier som 

uppmärksammats i undervisningen (Ahlberg, 1991; Sterner & Lundberg, 2002). Det kan också 

bli så att eleverna får två olika system av matematiska kunskaper där de använder det ena i 

skolan och det andra utanför skolvärlden. Många elever ser inget konstigt i att de får ett resultat 

när de använder papper och penna och ett annat när de använder till exempel konkret material. 

De kan inte se kopplingen mellan skolsystemets procedurer och världen utanför skolans 

procedurer (Sterner & Lundberg, 2002). Carpenter et al. (1993) menar att många elever som 

lärt sig mekaniska räknefärdigheter slutar att tänka logiskt och rationellt när de ställs inför 

problem och istället bara försöker att räkna fram ett svar. Författarna anser också att elever 

borde få hjälp att bygga vidare på sina problemlösningsstrategier de kommer med till 

skolvärlden istället för att dessa åsidosätts. 

 Boaler (2011) lyfter att man tidigt kan arbeta med matematiska gåtor och problem för att 

uppmuntra barns matematiska tänkande och att deras förmåga att tänka och resonera, vilka 

bägge är oerhört viktiga, stärks utav detta. För att kunna arbeta med gåtor och problem måste 

man förstå, undersöka, använda sig av befintliga kunskaper och tänka logiskt vilket lägger 

grunden för att kunna arbeta med matematik. Ahlberg (1991) menar att elever i den här åldern 

kan lösa många matematiska problem fast att de inte kan uttrycka beräkningen med skriftliga 

matematiska symboler. 

 Carpenter et al. (1993) menar att användandet av konkret material är ett av de mest 

fundamentala sätten att lösa problem på. Det är också en relativt naturlig metod för yngre barn 

att använda sig av. Forskning visar att även innan barn erhåller formell matematikundervisning 

kan de lösa olika problem genom att använda konkret material. 

 Häggblom (2013) har gjort en studie där elevers förmåga att förstå och lösa muntliga 

räknehändelser vid skolstarten testades. Räknehändelserna gavs som korta frågor och innehöll 

antingen addition eller subtraktion i olika former. Alla frågor var slutna och tillgång till konkret 

material fanns. Generellt var additionsuppgifterna lättare än subtraktionsuppgifterna för 

eleverna och de behärskade talområdet 0-10 bättre än om det gick över 10. Häggblom menar 

att räknehändelser är en bra första början till enkel problemlösning och menar att genom att 

hålla sig inom låga talområden samt konkretisera händelserna så kan problemlösningen bli en 

positiv upplevelse för eleverna. Häggblom uppmanar dock också till att ge enkla textproblem 

utan konkret material. 

1.3 Frågeställningar 

Denna studie vill ge svar på följande frågeställningar: 

1) Vilka strategier använder sig eleverna av vid problemlösning? 

2) Vilka uttrycksformer använder sig eleverna av när de kommunicerar kring sin 

problemlösning? 

3) Skiljer sig strategierna och uttrycksformerna åt med avseende på hur läraren har presenterat 

problemet? 
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2 METOD 
I metodavsnittet kommer jag att gå igenom hur urval, insamling av data samt val av 

matematiska problem gått till. Vidare kommer jag redogöra för hur den praktiska proceduren 

genomförts och hur materialet analyserats och bearbetats. De etiska aspekterna med studien 

lyfts fram under hela avsnittet. 

2.1 Urval 

I denna studie har 18 förskoleklasselever från en skola i en svensk storstadsregion deltagit. 

Urvalet är gjort enligt vad Bryman (2002) kallar bekvämlighetsurval. Med det menas att urvalet 

utgörs av de individer som vid tidpunkten för studiens utförande fanns tillgängliga och i mitt 

fall tillhörde eleverna en skola som jag arbetat en del på. Patel och Davidson (2011) manar till 

eftertanke kring hur vi väljer ut de individer som ska vara med i studien. Beroende på hur vi 

valt ut individerna påverkas resultatens generaliserbarhet, det vill säga om de gäller för andra 

individer än just de som deltar i studien. De menar att om vi använder oss av bekvämlighetsurval 

kan vi inte hävda att våra resultat gäller för några andra än just de undersökta individerna men 

däremot kan man gärna försöka bedöma resultatens eventuella generaliserbarhet. 

 Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) menar att det är viktigt att man noga överväger 

huruvida man ska genomföra sin studie på en skola där man är tidigare känd eller inte för 

eleverna. Det kan vara en fördel att känna eleverna men det kan också vara en fördel att inte 

känna dem. För min del tyckte jag att det kändes lämpligt att genomföra studien på en skola där 

jag redan hade skapat en relation med eleverna så att vi snabbt kunde sätta igång med 

problemlösandet. 

 Via ett missivbrev till klassens alla elever inhämtades ett informerat samtycke i enlighet med 

vad Vetenskapsrådet (2011) föreskriver. Endast de elever vars vårdnadshavare godkände 

studien fick deltaga i den. Förutom de 18 elever som deltog i själva huvudstudien var ytterligare 

två elever med i en pilotstudie. För barn under 15 år gäller enligt Vetenskapsrådet att bägge 

vårdnadshavare måste samtycka till att deras barn deltar i en forskningsstudie. Om endast en 

förälder är vårdnadshavare räcker det med dennes underskrift. Vetenskapsrådet framhåller 

också att informationen på samtyckesblanketten ska vara utformad så att barnet själv förstår 

den. I mitt fall var inte eleverna i förskoleklassen överhuvudtaget läskunniga eller tillräckligt 

läskunniga för att detta skulle vara möjligt. Istället inledde jag varje testtillfälle med att muntligt 

förklara vad studien innebar, att den var frivillig och att de när som helst fick avbryta 

deltagandet. 

 Löfdahl et al. (2014) tar upp det faktum att vid genomförandet av sådana här studier kan det 

förekomma att elever som inte får deltaga kan känna sig utpekade eller utanför. Löfdahl et al. 

menar också att om det är ett stort antal elever som inte deltar är det bättre att avbryta och välja 

en annan skola. I mitt fall var det ca 3/4 av klassen som deltog. Efter att alla tester var 

genomförda hölls en gemensam samling där alla närvarande elever deltog och där jag gick 

igenom bägge problemen igen och alla som ville fick lämna lösningsförslag. På så vis 

engagerades hela klassens elever i undersökningen men utanför den egentliga studien och utan 

att något dokumenterades. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Undersökningen bedrevs i formen av en fallstudie vilken enligt Johansson och Svedner (2010) 

lämpar sig väl för studiet av undervisningsmetod. Med fallstudie menas att man gör en 

undersökning på en mindre avgränsad grupp (Patel och Davidson, 2011) och i det här fallet 

omfattar gruppen ca 3/4 av en förskoleklass på en skola i en svensk storstadsregion. 

 Arbetets frågeställningar undersöktes genom att de 18 eleverna observerades under sitt 

arbete med lösandet av två matematiska problem. Deras agerande, kommunikation och 
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lösningsförslag dokumenterades genom fältanteckningar, ljudinspelningar, fotografering samt 

insamling av eventuella problemlösningar på papper. Jag samtalade också med eleverna under 

problemlösningens gång så att de kunde berätta mer om hur de tänkt och resonerat. Samma dag 

ett testtillfälle genomförts skrevs fältanteckningarna rent och kompletterades. De bandade 

ljudinspelningarna transkriberades och eventuella fotografier och lösningsförslag sorterades in 

i datummärkta mappar. 

 Problemlösningen skedde i ett grupprum i anslutning till elevernas ordinarie klassrum. Fyra-

fem elever i taget deltog samtidigt i aktiviteten och kommunikation dem emellan tilläts. Totalt 

blev det åtta testtillfällen med åtta olika gruppsammansättningar. Vart och ett av de två 

matematiska problemen presenterades för två grupper endast muntligt och för två grupper både 

muntligt samt i form av en illustrativ bild med frågan skriftligt formulerad. Eleverna hade 

tillgång till konkret material samt papper och penna och de uppmuntrades att använda dessa 

hjälpmedel för att underlätta problemlösandet. 

 Observationerna var relativt ostrukturerade (Löfdahl et al., 2014) i och med att inget 

observationsschema användes utan istället noterade jag allt jag ansåg relevant för studien i mina 

fältanteckningar. Jag hade dock ett fokus på de lösningsförslag de lade fram men strategier och 

uttrycksformer urskildes först i efterhand vid bearbetningen av materialet. På detta sätt gjorde 

jag då jag ville vara mentalt närvarande i problemlösningssituationen istället för att fundera 

över i vilken kategori deras svar skulle höra hemma. I och med att jag själv inte stod utanför 

observationerna utan deltog i dem så betecknas de enligt Löfdahl et al. som just deltagande 

observationer. 

 Genom observationerna sökte jag ta reda på vilka strategier och uttrycksformer eleverna 

använde sig av vid problemlösningen och genom att samtala med dem ville jag vid behov 

försöka få fram hur deras tankeprocess kunde tänkas ha sett ut för att underlätta för en senare 

kategorisering av deras lösningsförslag. 

2.3 Val av problem 

Eleverna ställdes inför följande problem: 

1. Pettson har ställt sina stövlar i hallen. Findus är på bushumör och gömmer åtta bollar i 

dem. Hur många bollar lägger han i varje stövel? 

2. Tre kaninmammor fick ungar. De fick tillsammans tio ungar. Hur många ungar fick 

varje kaninmamma? 

Pettsonproblemet hittade jag hos Nationellt centrum för matematikutbildning i deras ”arbeta 

vidare med”-material från Känguru-tävlingen 2014 (NCM, 2014) och Kaninproblemet fann jag 

på webbsidan lektion.se (Malmgård, 2011). Patel och Davidson (2011) påpekar att en 

pilotstudie är ett bra redskap om vi behöver pröva en viss uppläggning eller teknik innan det 

egentliga genomförandet av studien. Den genomförs med en grupp som är jämförbar med den 

egentliga undersökningsgruppen och på detta vis utgör pilotstudien en miniversion av den 

egentliga studien. Inledningsvis gjorde jag två pilotstudier, ett per problem, med två elever ur 

klassen för att undersöka hur problemen uppfattades samt hur tekniken och det praktiska 

fungerade. Baserat på pilotstudien valde jag att justera problemen genom att minska antalet 

bollar i problem 1 från tio till åtta samt antalet ungar i problem 2 från 13 till tio. Jag 

omformulerade också frågan i problem två och upptäckte inte förrän vid resultatanalysen att jag 

gjort en miss i den nya formuleringen men jag erhöll trots detta den önskade responsen. 

Ursprungsfrågan löd nämligen: ”Tre kaniner fick sammanlagt tio ungar. Hur många ungar fick 

var och en?” Genom att i min omformulering skriva ”Tre kaninmammor fick ungar” så blev det 

ett underförstått villkor att varje kaninmamma skulle få ungar vilket inte var nödvändigt i 

ursprungsuppgiften. Min tanke var dock från början att detta inte skulle vara ett villkor och det 

visade sig under undersökningens gång att eleverna gav lösningsförslag där en eller två 

kaninmammor inte fick några ungar vilka jag då godtog. 
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 Båda problemen innebär att ett tal ska delas upp i flera mindre delar. Ahlberg (2001) hävdar 

att det är vanligast förekommande att elever får räkna olika föremål och att det är mindre vanligt 

att de får prova på att dela upp helheter. Av den anledningen ansåg jag att de två valda 

uppgifterna utgjorde en bra möjlighet för eleverna i studien att få testa på just detta. 

 Häggblom (2013) tar upp att problem kan vara öppna, delvis öppna eller slutna. Ett öppet 

problem går att lösa på flera olika sätt och med olika alternativ. Ett delvis öppet problem kan 

lösas med hjälp av många strategier och det kan ibland finnas vissa villkor som gäller för 

lösningen. Ett slutet problem har bara ett enda rätt svar men det går ofta att använda olika 

strategier för att lösa det. Jag valde att använda mig av delvis öppna problem med möjlighet till 

flera lösningar för att ge eleverna möjlighet till kunna diskutera kring deras olika 

lösningsförslag och för att få dem att upptäcka att ett problem kan ha fler än en lösning. Jag 

ville också ge dem en chans att öva uthålligheten och kreativiteten genom att uppmuntra dem 

att komma på fler än en lösning. 

2.4 Procedur 

Totalt genomfördes åtta testtillfällen. Eleverna delades inför första uppgiften in i fyra grupper; 

A, B, C och D. Grupp A och B fick uppgiften presenterad endast muntligt medan grupp C och 

D fick uppgiften både muntligt samt i form av en illustrativ bild med frågan skriftligt 

formulerad. Inför det andra problemet delades varje grupp i två och eleverna sattes samman på 

nytt i fyra grupper enligt Tabell 1 nedan. Grupperna utformades på detta sätt då jag (1) ville 

blanda om i grupperna för att ge eleverna möjlighet till nya idéer inspirerade av nya kamrater 

men (2) jag ville att de elever som i första problemet hade haft tillgång till den illustrativa bilden 

inte skulle få det till andra problemet och vice versa. På detta sätt fick så gott som alla elever 

möjlighet att lösa ett problem både med den illustrativa bilden och utan. 

 

Tabell 1. Gruppsammansättning  

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 

grupp A grupp B grupp C grupp D grupp E grupp F grupp G grupp H 

elev 1, 2, 

3, 4 

Elev 5, 6, 

7, 8, 9 

Elev 10, 

11, 12, 13 

Elev 14, 

15, 16, 17 

Elev 10, 

13, 15, 18 

elev 11, 

12, 14, 16 

Elev 2, 3, 

7, 9 

Elev 4, 5, 

6, 8, 17 

muntligt muntligt muntligt + 

bild 

muntligt + 

bild 

muntligt muntligt muntligt + 

bild 

muntligt + 

bild 

 

Elev 18 var frånvarande vid första tillfället, elev 1 var frånvarande vid andra tillfället och elev 

17 hamnade på grund av enstaka frånvarodagar i en grupp som hade tillgång till bild vid bägge 

tillfällena. Övriga 15 elever testades två gånger, både med den illustrativa bilden och utan. 

 Varje tillfälle inleddes med att jag, i enlighet med vad Vetenskapsrådet (2011) föreskriver 

kring informerat samtycke, förklarade för eleverna vad aktiviteten innebar och att den var helt 

frivillig och att de när som helst fick lämna rummet. Ingen elev gick utan att ha lämnat ett par 

lösningsförslag men tiden de stannade i grupprummet varierade mellan ca 9-35 minuter. Jag 

berättade också att jag skulle spela in vad som sades i rummet med min mobiltelefon vilken jag 

därefter startade och lade på bordet kring vilka vi alla satt. Vidare sa jag, med lite olika 

formuleringar, att jag hade ett problem jag behövde hjälp med och att de gärna fick använda sig 

av materialet som fanns på bordet. Vid testtillfälle 1-4 fanns följande material tillgängligt: två 

plastmuggar per elev, bönor, kaplastavar, A5-papper, blyertspennor, sudd samt tuschpennor. Vid 

testtillfälle 5-8 ökade jag antalet plastmuggar till tre per elev samt plockade bort kaplastavarna 

då ingen hade använt sig utav dem under testtillfälle 1-4, i övrigt var materialet detsamma. När 
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allt det praktiska var genomgånget läste jag upp uppgiften för dem, oftast flera gånger, samt 

delade ut pappret med bild på om det var ett sådant tillfälle där bild skulle finnas med. 

 Därefter satte de igång att försöka lösa uppgiften. Jag repeterade uppgiften för de som 

behövde höra den igen och lät dem därefter tänka ifred. När de lämnade ett lösningsförslag 

bekräftade jag att jag hört det genom att upprepa vad de sagt, fotografera det eller ta emot deras 

papper där de skrivit eller ritat och därefter uppmuntrade jag dem att komma på fler förslag. 

Om en elev verkade ha svårt att komma igång föreslog jag återigen att man kunde använda sig 

av det laborativa materialet. Ibland började de prata om andra saker eller uttryckte att de ville 

rita eller bygga något som inte hade med problemet att göra och då återförde jag deras 

uppmärksamhet till uppgiften. När en elev hade lämnat ett eller ett par svar och inte tyckte att 

den kom på fler trots uppmuntran fick denne lämna rummet för att återgå till resten av klassen. 

2.5 Analysmetoder 

Patel och Davidson (2011) menar att frågeställningarna i en studie som denna pekar på vilken 

slags kunskap vi önskar erhålla genom resultaten. För att kunna svara på dem behöver vi samla 

in information om verkligheten i numerisk eller verbal form. Vi kan också byta de verbala 

symbolerna mot numeriska för att lättare kunna bearbeta och analysera det insamlade 

materialet. Det senare är precis vad jag gjort i detta arbete. 

 Analys och bearbetning av det insamlade materialet har skett i ett första steg genom att varje 

inspelat testtillfälle transkriberades samma dag. Samtidigt renskrevs fältanteckningarna och 

eventuella fotografier och problemlösningar sorterades in i datummärkta mappar. Därefter har 

jag gått igenom varje testtillfälle och urskilt och identifierat elevernas val av strategier och 

uttrycksformer i deras lösningsförslag. För att kunna kategorisera strategierna och 

uttrycksformerna har jag använt mig av de strategier som Lester (1996) tar upp och de 

uttrycksformer som Hagland, Hedrén och Taflin (2005) redogör för. 

 Patel och Davidson (2011) framhåller att det är bra att påbörja analysen i nära anslutning till 

observationen för att man lättare ska kunna minnas fler detaljer. Så snart alla testtillfällen var 

genomförda gjorde jag därför en första grov analys av det. Underlaget sammanställdes sedan i 

olika tabeller där jag undersökte hur många gånger varje uttrycksform och strategi förekom, om 

det skiljde sig emellan problemen samt om hur problemet presenterats haft någon inverkan på 

förekomsten av de olika strategierna och uttrycksformerna. Patel och Davidson rekommenderar 

att man använder sig av relativ frekvens, vanligtvis procent, i sådana fall där man vill jämföra 

något och antalet svar skiljer sig. I denna studie är inte antalet svar exakt detsamma mellan de 

olika grupperna så jag har därför valt att omarbeta materialet till procent. 

 Enligt Vetenskapsrådet (2011) betonas vikten av konfidentialitet vid forskning. Med detta 

menas att de i studien ingående personernas integritet ska skyddas och obehöriga ska inte kunna 

ta del av uppgifterna. Vetenskapsrådet framhåller dock att ingen forskare egentligen kan lova 

att ingen utomstående någonsin kan få ta del av forskningsunderlaget eftersom att vissa 

situationer kräver en insyn i detta, som exempel nämns att en opponent vid en disputation kan 

vilja ta del av det. I denna studie har dock hanteringen av materialet skett så att inga obehöriga 

tagit del av det. Det går inte i det färdiga arbetet att urskilja vilken elev som använt vilken 

strategi eller uttryckssätt. Inga data ur materialet har eller kommer att användas i något annat 

syfte än forskning. 

 Att man verkligen undersöker det man haft för avsikt att undersöka kallas validitet 

(Johansson & Svedner, 2001). Arbetet ska svara på syftet och endast syftet menar Löfdahl et al. 

(2014) och uppmuntrar forskaren till reflektion kring om den valda metoden är lämplig för att 

kunna förstå det man haft för avsikt att försöka förstå. Med reliabilitet avses mätningens 

noggrannhet samt mätinstrumentets tillförlighet vid genomförandet av undersökningen 

(Johansson & Svedner, 2001). Jag bedömer både validiteten och reliabiliteten i min studie som 

ganska hög och kommer att redogöra för min bedömning i avsnitt 4.2 Metoddiskussion. 
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3 RESULTAT 
I resultatavsnittet kommer jag att gå först inleda med ett par exempel på hur elevernas svar i 

form av ritade bilder kunde se ut. Därefter går jag igenom vilka strategier och uttrycksformer 

eleverna använde sig av under problemlösandet samt huruvida det blev någon skillnad i 

användandet beroende av hur läraren presenterade problemet. 

 Undersökningsgruppen bestod av 18 elever i en förskoleklass i en skola i en svensk 

storstadsregion. Könsfördelningen i gruppen blev exakt jämn men detta var inget jag hade som 

avsikt att uppnå utan blev endast ett utfall baserat på vilkas vårdnadshavare som godkände 

deltagandet i studien. Ytterligare två elever deltog i pilotstudien och från resterande sju elever 

i klassen fick jag aldrig tillbaka samtyckesblanketten. 

 Eleverna ställdes inför följande problem: 

 

1. Pettson har ställt sina stövlar i hallen. Findus är på bushumör och gömmer åtta bollar i 

dem. Hur många bollar lägger han i varje stövel? 

2. Tre kaninmammor fick ungar. De fick tillsammans tio ungar. Hur många ungar fick 

varje kaninmamma? 

 

Resultaten redovisas i huvudsak i diagramform med förekomsten uttryckt i procent. Jag har valt 

att använda mig av relativ frekvens eftersom att jag undersökt frågeställningarna med hjälp av 

två olika problem där eleverna har fått lämna så många lösningsförslag de velat vid varje tillfälle 

och det går därför inte att jämföra antalet svar rakt av. Dessutom kan ett och samma svar 

innehålla användandet av flera strategier och/eller uttrycksformer vilket betyder att de siffror 

jag presenterar i diagrammen i resultatet avser förekomsten av en strategi eller uttrycksform 

uttryckt i procent. 

3.1 Elevexempel 

 

 
Bild 1. Elevexempel 1 

 

Exemplet kommer från testtillfälle 1 och eleverna får lösa Pettsonproblemet efter att endast ha 

hört det muntligt. Denna elev svarade ”fyra och fyra” genom att troligtvis härma en kompis och 

därefter ritade eleven bilden. Eleven har använt sig av strategierna gissa och pröva och rita en 

bild samt den logisk/språkliga och konkreta uttrycksformen. 
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Bild 2. Elevexempel 2 

 

Exemplet kommer från testtillfälle 3 och eleverna får lösa Pettsonproblemet efter att både ha 

hört det muntligt och ha tillgång till den illustrativa bilden. Denna elev svarade ”sju och ett” 

genom att använda sig av det laborativa materialet och därefter ritade eleven bilden. Eleven har 

använt sig av strategierna använda laborativa material och rita en bild samt den logisk/språkliga 

och konkreta uttrycksformen. 

 

 

 
Bild 3. Elevexempel 3 

 

Exemplet kommer från testtillfälle 5 och eleverna får lösa Kaninproblemet efter att endast ha 

hört det muntligt. Denna elev svarade ”två, fyra och fyra”,”två, tre och fem” och ”åtta, två och 

noll” genom att räkna i huvudet och efter varje svar ritade eleven ner det. Eleven har använt sig 

av strategierna använda räkneoperationer och rita en bild samt den logisk/språkliga och 

konkreta uttrycksformen. 
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Bild 4. Elevexempel 4 

 

Exemplet kommer från testtillfälle 6 och eleverna får lösa Kaninproblemet efter att endast ha 

hört det muntligt. Denna elev visade ”tre, tre och fyra genom att använda det laborativa 

materialet och säga ”så här tänkte jag”. Eleven har använt sig av strategin använda laborativa 

material samt den konkreta uttrycksformen. 

 

 
Bild 5. Elevexempel 5 

 

Exemplet kommer från testtillfälle 8 och eleverna får lösa Kaninproblemet efter att både ha hört 

det muntligt och ha tillgång till den illustrativa bilden. Denna elev svarade ”fyra, fem och ett” 

och ”fyra, fyra och två” genom att räkna kaninungarna på bilden och efter varje svar ritade 

eleven ner det på två olika sätt samt skrev de korresponderande sifforna. Eleven har använt sig 

av strategierna använda räkneoperationer och rita en bild samt den logisk/språkliga, konkreta 

och algebraiska/aritmetiska uttrycksformen. 
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3.2 Strategier 

I den här studien använde sig eleverna av följande strategier: 

1. gissa och pröva 

2. använda laborativa material eller modeller 

3. välja en eller flera operationer att arbeta med 

4. rita bilder  

 

 
Bild 6. Förekomst av strategier 

 

Den mest använda strategin var att använda sig av det laborativa materialet. Eleverna nyttjade 

de muggar och bönor som fanns till förfogande, räknade upp rätt antal bönor och fördelade 

dessa på olika sätt mellan muggarna. Några elever använde sig också av en metod där de satte 

ihop två muggar med öppningarna mot varandra och bönor inuti och sedan skakade de dessa 

för att undersöka hur utfallet blev. I Kaninproblemet var det även några elever som lade bönor 

på kaninungarna för att sedan fördela dem på de olika mammorna.  

 Att välja en eller flera operationer att arbeta med var den näst mest förekommande strategin. 

Här ingår att räkna på fingrarna, huvudräkning, att räkna bönorna, att räkna föremålen på bilden 

men också att skriva ned en räkneoperation på papper. Eleverna använde företrädelsevis 

addition: ”fyra plus fyra blir ju åtta” men enstaka fall av subtraktion: ”för att jag tänkte sju är 

en siffra under åtta så jag räknade matte också i huvudet så jag visste att det blev en” och 

division: ”för att jag delade på halv och då räknade jag så här 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4” förekom. Det 

inträffade också att eleven inte kunde uppge exakt hur den tänkt utan bara att den använt sig av 

huvudräkning. 

 När det gäller strategin gissa och pröva så inleddes varje testtillfälle med ett större eller 

mindre antal gissningar innan eleverna övergick till de andra strategierna. Förutom att eleverna 

kom med egna gissningar så skedde det också att man härmade eller upprepade det någon annan 

sagt. Av de felaktiga lösningsförslagen så återfinns den största andelen av dem bland 

gissningarna. 

 Att rita bilder var den minst vanliga strategin. Teckningarna varierade från enkla 

avbildningar av bönor i muggar till mer detaljerade varianter. Elevernas fokus låg primärt på att 

avbilda antal bollar per stövel eller kaninungar per mamma och väldigt få ritade överhuvudtaget 

de i problemen ingående figurerna. Några elever ritade på den utdelade bilden, till exempel 

genom att dra streck mellan kaninungarna och mammorna och dessa varianter räknar jag in i 

denna strategi. 

 Det var en ganska liten andel elever som använde sig av flera strategier i samma 

lösningsförslag. Det var några stycken som räknade genom att använda sig av bönorna och 

ungefär lika många räknade fram ett svar i huvudet vilket de sedan illustrerade med hjälp av en 

bild. Ett fåtal elever delade upp bönor i muggarna och avbildade det därefter. 

Gissa och 
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41 %

Operationer
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Rita bild
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3.3 Uttrycksformer 

Följande uttrycksformer förekom i studien: 

• Konkret 

Eleven sorterar något konkret material och avbildar eventuellt också detta i en figur 

• Logisk/språklig 

Eleven förklarar lösningen muntligt eller skriftligt med hjälp av ord 

• Algebraisk/aritmetisk  

Eleven använder symboler som bokstäver, förkortade ord, siffror eller andra talsymboler 

 

 
Bild 7. Förekomst av uttrycksformer  

 

Drygt hälften av alla de gånger en uttrycksform användes så var det logisk/språklig som 

nyttjades. Det var endast ett fåtal gånger som en elev presenterade ett lösningsförslag utan att 

säga det men det förekom att de lämnade in en lapp med ett skrivet eller ritat svar eller att de 

visade sina muggar med bönor och sa ”så här tänkte jag”. 

 Användandet av den konkreta uttrycksformen skedde i första hand genom att eleverna 

begagnade sig av bönorna och muggarna. En ritad bild räknas också in i den här uttrycksformen, 

både de bilder som eleverna själva gjort och om de ritat på den illustrativa bilden med 

problemformuleringen på som jag delat ut. Några elever markerade till exempel genom att dra 

streck mellan kaninungarna och kaninmammorna. 

 Många elever använde sig av flera uttrycksformer samtidigt. Vanligast var att visa upp sitt 

lösningsförslag med det laborativa materialet samtidigt som eleven muntligt sade sitt svar. Det 

förekom också att eleven därefter ritade sitt svar och på så vis använde den konkreta 

uttrycksformen på olika sätt. Detta är dock inget jag gör åtskillnad på i resultatet utan alla former 

av användning av den konkreta uttrycksformen i ett svar räknas som att den förekommit en 

gång i det svaret. En annan variant av att använda flera uttrycksformer var några elever som sa 

sitt svar utan att använda bönorna och därefter ritade det. Ett fåtal elever ritade sina svar först 

och uttryckte dem sedan muntligt. I de fall en elev endast visade upp bilden och sa ”så här 

tänkte jag” eller dylikt räknas svaret endast till den konkreta uttrycksformen.  

 En liten del av alla lösningsförslag kom i algebraisk/aritmetisk uttrycksform. Hälften av 

grupperna använde sig dock inte alls utav den utan det var framför allt två grupper som stod för 

nästan hela andelen av användandet av dessa uttrycksformer. 
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3.4 Problempresentationens inverkan på användandet av strategier och 

uttrycksformer 

Den sista frågeställning jag hade för avsikt att undersöka i denna studie var huruvida 

användandet av strategierna och uttrycksformerna skiljde sig åt med avseende på hur läraren 

presenterade problemet. I den här studien låg skillnaden i att eleverna antingen endast fick höra 

problemet muntligt eller att de fick höra det muntligt och ha tillgång till en illustrativ bild med 

problemformuleringen skriftligt på. 

 

3.4.1 Skillnader i användning av strategier 
 

 
Bild 8. Skillnader i användning av strategier 

 

Strategin gissa och pröva förekom i snitt lika ofta när eleverna hade tillgång till bild som när de 

inte hade det. Detta var ju oftast den inledande strategin eleverna använde sig av när de fått 

problemet uppläst för sig. Att rita en bild var något vanligare när eleverna hade tillgång till den 

illustrativa bilden. Cirka en tredjedel av lösningsförslagen där denna strategi förekom innebar 

att eleverna markerat i den utdelade illustrativa bilden och resten var egengjorda bilder. 

 De två sista strategierna, att använda laborativt material eller räkneoperationer, har i stort 

sett omvända proportioner när det gäller hur de användes när eleverna hade tillgång till den 

illustrativa bilden eller inte. När eleverna inte hade tillgång till den illustrativa bilden så 

användes laborativt material drygt hälften av alla gånger medan räkneoperationer bara förekom 

vid cirka en femtedel av tillfällena. När eleverna istället hade tillgång till den illustrativa bilden 

så användes operationer drygt hälften av alla gånger medan laborativt material endast förekom 

vid cirka en femtedel av tillfällena. 

 Om man jämför de tillfällen där problemen presenterades med illustrativ bild så var 

användandet av laborativt material i Pettsonproblemet dock mer frekvent förekommande än 

räkneoperationerna. I Kaninproblemet var däremot användandet av bönorna minimalt medan 

räkneoperationerna stod för 77 % av strategianvändningen. För de elever som vid första 

testtillfället hade tillgång till den illustrativa bilden utgjorde användandet av det laborativa 

materialet vid Pettsonproblemet 44 % och vid Kaninproblemet, då de inte hade den illustrativa 

bilden, hade användandet ökat till 63 %. För de elever som omvänt inledde med att inte ha den 

illustrativa bilden med vid sitt första testtillfälle utgjorde användandet av det laborativa 

materialet 51 % vid Pettsonproblemet men bara 2 % vid Kaninproblemet. 
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3.4.2 Skillnader i användning av uttrycksformer 
 

 
Bild 9. Skillnader i användning av uttrycksformer 

Den logiska/språkliga uttrycksformen användes i lite större utsträckning vid de tillfällen som 

eleverna hade tillgång till den illustrativa bilden jämfört med om de inte hade det. När de inte 

hade den illustrativa bilden att titta på använde de sig i högre grad av den konkreta 

uttrycksformen och ibland förekom det att de då inte uttryckte svaret muntligt utan endast 

visade mig sin lösning. Den algebraiska/aritmetiska uttrycksformen användes inte särskilt ofta 

och det var också endast ett fåtal elever som stod för användandet av denna. 
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4 DISKUSSION 
I diskussionsavsnittet kommer jag att sammanfatta resultatet jag kommit fram till i studien och 

koppla det till den litteratur jag tagit upp i litteraturgenomgången. Vidare kommer jag att 

diskutera den valda metoden, presentera några slutsatser och avslutningsvis kommer jag att ge 

förslag till fortsatt forskning inom det valda undersökningsområdet. 

4.1 Resultatdiskussion 

Resultaten visar att elevernas val av strategier och uttrycksformer vid problemlösning påverkas 

till viss del av på vilket sätt läraren presenterat problemet. Den mest använda strategin överlag 

var att använda sig av laborativa material. När problemet presenterades endast muntligt använde 

sig eleverna av denna strategi i högre grad än när de hade tillgång till den illustrativa bilden. 

När eleverna hade den illustrativa bilden framför sig var den mest förekommande strategin att 

använda sig av räkneoperationer. Vad gäller uttrycksformer var den logiska/språkliga den mest 

vanliga uttrycksformen oavsett hur problemformuleringen presenterades. Dock var den 

konkreta uttrycksformen i stort sett lika vanligt förekommande som den logiska/språkliga vid 

den muntliga presentationen. Då den illustrativa bilden också fanns med var den 

logiska/språkliga uttrycksformen betydligt vanligare än den konkreta. 

 En påverkansfaktor som jag inte tagit upp är att elever som har tillgång till den illustrativa 

bilden också skulle kunna läsa texten och utifall detta kan ha någon påverkan på deras val av 

strategier eller uttrycksformer. Enligt min bedömning uppvisar dock ingen av eleverna i studien 

en så pass god läsförståelse att den skriftliga texten inverkat på studiens resultat. Ingen elev 

gjorde en ansats att läsa texten men jag uppmuntrade det inte heller då mitt fokus låg på den 

auditiva och bildligt visuella uppfattningen. 

 Den mest förekommande strategin var som sagt att använda sig av laborativa material. En 

tänkbar påverkansfaktor till vilken strategi eleverna väljer är lärarens påverkan. Eleverna 

uppmuntrades förvisso att använda det laborativa materialet men de uppmuntrades i lika hög 

grad att rita och det var nästan fyra gånger så vanligt att de använde bönorna som att de ritade 

en bild. Enligt Carpenter et al. (1993) är dock användandet av laborativt material en vanlig 

metod för yngre barn att lösa problem på. 

 Det var förenat med vissa svårigheter att avgöra huruvida eleverna använde någon slags 

räkneoperation eller inte när de höll på med bönorna. Min uppfattning var att de oftast bara lade 

några bönor på måfå i en mugg och resten i den eller de andra och därefter räknade dem för att 

kontrollera hur många bönor som låg i varje mugg. Dessa fall har jag då inte räknat det som att 

de använder sig av strategin räkneoperationer. 

 Att eleverna använde sig av laborativt material i högre grad när de inte hade tillgång till den 

illustrativa bilden ter sig enligt min mening logiskt då de flesta på något sätt hade ett behov av 

att konkretisera problemet. Då de hade en bild framför sig med rätt antal bollar eller kaninungar 

räckte det för många att tänka utifrån den. De elever som föredrog att känna ett konkret material 

i händerna använde sig dock ändå av bönorna för att underlätta sitt tänkande. Några elever kan 

också ha varit av uppfattningen att man var tvungen att använda bönor eller rita en bild då 

åtminstone en elev vid ett av tillfällena påtalade för en kamrat att ”du måste rita”.  

 Som jag gick igenom i resultatdelen så var skillnaderna ganska markanta vad gällde 

användandet av laborativt material om man tittade på de två olika problemen var för sig. De 

elever som hade den illustrativa bilden med vid första tillfället men inte andra ökade sin 

användning av det laborativa materialet med ungefär 20 procentenheter. De elever som istället 

började utan den illustrativa bilden minskade sitt användande till snudd på obefintligt. Dessa 

resultat kan tänkas bero på ovan nämnda tankar kring att eleverna trodde sig vara tvungna att 

använda det laborativa materialet vid första tillfället och att användandet av detta därmed var 
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så pass högt även för den grupp som började med den illustrativa bilden. Den grupp som istället 

avslutade med denna kan då ha insett att det räckte med bilden. 

 Hagland et al. (2005) menar att det är ganska vanligt förekommande att en elev använder sig 

av flera strategier vid problemlösning men i just denna studie var det ganska få elever som 

gjorde det. Detta kan bero på att eleverna var så pass oerfarna problemlösare och att deras 

repertoar av strategier ännu är ganska liten. 

 Att den logiska/språkliga uttrycksformen var den allra vanligaste, tätt följd av den konkreta, 

känns väldigt naturligt med tanke på att eleverna var förskoleklasselever och de flesta har inte 

börjat läsa eller skriva så mycket ännu. Intressant var dock att det var en del elever som valde 

att uttrycka sig med hjälp av siffror. Det var i huvudsak i en grupp som siffror inledningsvis 

användes och när den gruppen sedan splittrades inför Kaninproblemet för att bli stomme i två 

nya grupper så användes siffror av alla deltagare i de nya grupperna också. 

 Vad gäller skillnaderna i användandet av uttrycksform relaterat till hur problemet 

presenterades så var den konkreta uttrycksformen i stort sett lika vanligt förekommande som 

den logiska/språkliga vid de tillfällen när problemet endast presenterades muntligt. När den 

illustrativa bilden fanns tillgänglig var den logiska/språkliga uttrycksformen dock betydligt 

vanligare än den konkreta. Detta ter sig också logiskt eftersom att eleverna inte använde det 

laborativa materialet så mycket när de hade tillgång till den illustrativa bilden men utan den så 

var användandet frekvent. 

 Att använda sig av flera uttrycksformer är önskvärt (Hagland et al., 2005; Taflin, 2007) och 

det var många elever i studien som gjorde just detta. Vanligast var att använda sig av den 

konkreta och logisk/språkliga uttrycksformen samtidigt genom att visa upp sitt lösningsförslag 

med bönorna och samtidigt uttala svaret högt alternativt att rita sitt svar och säga det. På detta 

sätt kan eleverna se problemen från flera håll och upptäcka att de olika uttrycksformerna hör 

ihop.  

 Ahlberg (1995) menar att den ritade bilden är en bra uttrycksform för yngre barn eftersom 

att de lättare förstår problemet när de ritar upp det. I denna studie upplevde jag dock att eleverna 

ritade ner ett uttänkt svar och inte använde sig av ritandet som ett led i problemlösningen. 

Däremot var det många som hade stöd av den illustrativa bilden när de tänkte kring problemet. 

 Precis som Taflin (2007) lyfter i sin avhandling så förekom det att eleverna hakade upp sig 

på det vardagliga eller verklighetsanknutna i problemen. I Pettsonproblemet fanns exempelvis 

funderingar kring hur stövlarna såg ut, hur stora de var och hur stora bollarna var. Några elever 

som ritade sin lösning menade att de ritat så många bollar som fick plats i vardera stöveln. I 

Pettsonproblemet var det också, inledningsvis i varje grupp, ett stort fokus på svaret fyra bollar 

i varje stövel. Min uppfattning är att eleverna har en slags drivkraft att dela lika vilket är en 

viktig sak för barn i yngre åldrar. En elev menade också att hen inte kunde fler svar än fyra och 

fyra men om det hade varit 10 bollar hade hen kunnat dela dem fem och fem. 

4.2 Metoddiskussion 

Jag anser att den metod jag använt mig av för att få svar på mina frågeställningar har varit 

lämplig och relevant och bedömer därmed validiteten som ganska hög. Mitt upplägg av studien 

har lett till att jag erhållit svar på frågan om vilka lösningsstrategier och uttrycksformer eleverna 

använder sig av samt om det är någon skillnad på detta med hänsyn till hur de fått problemet 

presenterat för sig. Jag har i mitt resultat tagit med alla svar eleverna lämnat, oavsett om de varit 

korrekta eller inte, eftersom att mitt syfte var att undersöka hur de agerar vid problemlösning 

och inte specifikt hur de agerar när de lämnar korrekta svar vid problemlösning. 

 Bägge mina problem var tämligen likartade och handlade om att dela upp tal vilket är något 

Ahlberg (2001) förordar att man arbetar mer med i de yngre åldrarna. Det hade kunnat vara 

intressant att använda sig av två olikartade problem, för att därigenom se om valet av strategier 

och uttrycksformer hade skiljt sig åt mer emellan problemen. För att återknyta till min valda 
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definition av problem, vilket också är den definition som Hagland et al. (2005) använder sig av, 

så är min uppfattning att de bägge problemen i högre eller lägre grad utgjorde en ansträngning 

för alla elever och de allra flesta behövde fundera för att komma på hur de skulle lösa den. Jag 

hade en förhoppning om användandet av öppna problem skulle uppmuntra eleverna att arbeta 

länge med dem och hitta nya sätt att lösa dem på vilket förordas i forskningen (Ahlberg 1995; 

Ahlberg, 2000). Det var en viss skillnad emellan grupperna och självfallet är vissa individer 

mer tålmodiga och uthålliga än andra men jag är nöjd med hur pass länge alla ändå satt och att 

alla elever vid samtliga tillfällen lämnade mer än ett svar. 

 Det förekom ibland vissa svårigheter med att avgöra vilken strategi en elev hade använt sig 

av och jag hade kunnat fråga dem ännu mer hur de tänkte än vad jag gjorde. Ofta hann jag dock 

inte riktigt med detta i tillräckligt hög grad då det var ca fyra elever samtidigt som alla la fram 

olika lösningsförslag. Jag valde dock medvetet att göra testerna i små grupper då jag ansåg att 

eleverna var så pass ovana vid problemlösning och min förhoppning var att de skulle inspirera 

och sätta fart på varandra i enlighet med vad forskningen anser (Hagland, et al., 2005; Ahlberg, 

1995; Ahlberg 2000). Att de många gånger härmade varandra eller upprepade vad någon annan 

sagt anser jag bara vara en del av deras inlärningsprocess vilket är något som Pólya (2003) 

bekräftar. 

 Då jag använde mig av ett så kallat bekvämlighetsurval så undersöktes så klart vilka 

strategier och uttrycksformer som användes av eleverna i förskoleklassen på just den specifika 

skolan jag hade tillgång till. Vad gäller resultatens generalisbarhet så är ändå min uppfattning 

att även med ett annat urval så hade de eleverna troligtvis använt sig av samma strategier och 

uttrycksformer som eleverna i denna studie, men det är mycket möjligt att proportionerna på 

användandet skulle kunna skilja sig åt. Studiens validitet hade såklart ökat med ett större och 

mer noggrant urval av undersökningsdeltagare. 

 Eftersom att förskoleklassen inte har några specifika kunskapsmål är det upp till 

undervisande lärare i varje klass att bestämma vad undervisningen ska beröra. I en klass som 

tränat mer målmedvetet på siffror skulle kanske den algebraiska/aritmetiska uttrycksformen 

vara populärare än i denna studie. I en klass som övat mer frekvent på problemlösning skulle 

kanske användandet av det laborativa materialet vara mindre. Det finns ju resultat i denna studie 

som kan tyda på just detta men det skulle behövas flera tester och en mer långtgående 

undersökning för att med säkerhet uttala sig om detta. Jag hade en tanke om att någon elev 

kanske skulle valt att göra en lista eller en tabell men så blev inte fallet. Jag vet att klassen 

arbetat en del med statistik men i huvudsak med hjälp av laborativt material och något diagram. 

Återigen är det möjligt att någon elev skulle valt att göra en lista eller tabell om de hade fått 

mer frekventa upplevelser av dessa strategier. Slutligen uppmanade jag aldrig eleverna att 

dramatisera situationen vilket de kanske hade tyckt varit spännande om de förstått att 

möjligheten fanns. 

 För att öka reliabiliteten har varje testtillfälle genomförts på så liknande sätt som möjligt. Vi 

befann oss i samma rum vid samma tidpunkt varje dag och problemen presenterades på samma 

sätt för de grupper som skulle göra samma test. Eleverna hade tillgång till samma material och 

proceduren var densamma vid varje tillfälle. Patel och Davidson (2011) menar att vi genom 

ljudinspelningar kan kontrollera reliabiliteten genom att lyssna upprepade gånger och därmed 

vara säkra på att vi får med allting och uppfattar det rätt. I och med att varje testtillfälle spelats 

in har det kunnat återuppspelas många gånger så att jag kunnat försäkra mig om detta. Genom 

att en pilotstudie genomfördes anpassades problemen för att på bästa sätt passa de i studien 

ingående personerna. Reliabilitetsbrister som kan förekomma är feltolkningar av frågor och 

svar eller yttre störningar under undersökningen. Vidare kan elevernas dagsform ha varierat så 

att de var mer eller mindre villiga att komma med olika lösningsförslag. Några elever uppgav 

väldigt många lösningsförslag medan andra bara lämnade ett fåtal. 
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4.3 Slutsatser 

Med detta examensarbete hade jag som avsikt att fördjupa mig i problemlösning och att 

undersöka vilka strategier elever i förskoleklass använder sig av vid problemlösning samt vilka 

uttrycksformer de väljer när de kommunicerar kring problemlösningsprocessen.  Jag ville också 

undersöka huruvida det sätt som läraren presenterade problemet hade någon inverkan på 

elevernas val av strategier och uttrycksformer. 

 Resultaten visade att den mest använda strategin var att eleverna använde sig av det 

laborativa materialet. Detta var ett resultat i linje med tidigare forskning och det är även en 

strategi som uppmuntras för yngre barn. Studien visade också att många av 

förskoleklasseleverna klarade av att lösa matematiska problem genom huvudräkning. Vidare 

var den logiska/språkliga uttrycksformen den mest förekommande och detta oavsett hur 

problemet presenterades. I och med att elever i förskoleklass vanligtvis inte är särskilt läs- eller 

skrivkunniga känns denna uttrycksform som den mest naturliga att tillgå.   

 Vad gäller skillnader med avsikt på hur problemet presenterades så visar resultaten att 

elevernas val av strategier och uttrycksformer vid problemlösning påverkas till viss del av detta. 

 

 Muntlig presentation: eleverna använde de sig av det laborativa materialet i högre grad 

än när de hade tillgång till den illustrativa bilden.  

 Presentation med bild: eleverna använde sig främst av räkneoperationer. 

 Muntlig presentation: den konkreta uttrycksformen var i stort sett lika vanligt 

förekommande som den logiska/språkliga.  

 Presentation med bild: den konkreta uttrycksformen var mindre förekommande än den 

logiska/språkliga. 

 

Min tolkning av detta är att eleverna hade ett behov av att konkretisera problemsituationen. I 

situationen utan bild använde sig eleverna av det laborativa materialet och i situationen där de 

hade den illustrativa bilden så använde de sig av den och räknade bollarna eller kaninungarna 

på den. Man kan därför tänka att dessa två situationer egentligen blev ganska lika och att 

eleverna i de flesta fall använde sig av något att titta på för att lösa problemen. Jag upplevde 

dock att det blev en större utmaning för eleverna att inte ha tillgång till den illustrativa bilden 

eftersom att de då själva var tvungna att reflektera över de i problemen ingående talen och de 

blev själva tvungna att bygga upp hela problemsituationen. 

 Det är viktigt att elever får med sig en gedigen repertoar av problemlösningsstrategier från 

skolan och att de lär sig att använda olika uttrycksformer. Min studie kan därför ses som ett 

delförsök på vägen mot att bättre förstå vad elevernas val av strategier och uttrycksformer 

baseras på så att undervisningen kan läggas upp på det mest lämpade sättet för att deras 

användande ska bli varierat. Självfallet är inte variationen i sig det slutgiltiga målet men min 

övertygelse är ju fler strategier eleverna lär sig och ju vanare de blir att använda sig av de olika 

uttrycksformerna, desto större chanser har de att bli goda problemlösare. 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

Resultaten i denna studie visade att elevernas val av strategier och uttrycksformer vid 

problemlösning påverkas till viss del av på vilket sätt läraren presenterat problemet. Troligtvis 

finns dock andra påverkansfaktorer som har större betydelse för elevernas val av strategier och 

uttrycksformer och det vore intressant att forska vidare i vilka faktorer som väger tyngst. 

Kunskap om detta förbereder läraren för hur denne på bästa möjliga sätt kan lägga upp sin 

undervisning så att eleverna erhåller tillräckliga kunskaper för att kunna använda sig av flera 

olika strategier och uttrycksformer. 
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Till vårdnadshavarna 
 

Jag är lärarstudent på Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 

vid Högskolan i Gävle och ska nu under våren skriva mitt examensarbete. Jag har valt att 

undersöka hur elever i förskoleklass går till väga när de löser matematiska problem samt hur de 

kommunicerar kring sin problemlösning. Syftet med mitt arbete är att undersöka om elevers val 

av strategier och uttrycksformer vid problemlösning påverkas av på vilket sätt läraren 

presenterat problemet. 

 

Eleverna kommer att i mindre grupper få två olika matematiska problem att lösa vid två olika 

tillfällen. Problemen kommer att presenteras på olika sätt för grupperna för att undersöka om 

lärarens presentation av dem har någon inverkan på elevens val av strategier och uttrycksformer. 

Deras problemlösningsstrategier kommer att observeras och dokumenteras och eventuellt 

skriftligt material kommer att samlas in. Jag kommer också att samtala med eleverna för att de 

ska kunna förklara hur de har tänkt och dessa samtal kommer då att spelas in. 

 

Undersökningen kommer att ske under mars och/eller april månad och det insamlade materialet 

kommer att utgöra underlaget för mitt examensarbete. Det godkända examensarbete kommer 

att vara en offentlig handling som kan läsas av allmänheten och det kommer att finnas 

tillgängligt elektroniskt i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet). 

 

Varken elevernas identitet eller skolan kommer att gå att identifiera i det färdiga 

examensarbetet. Det är frivilligt för eleverna att deltaga i undersökningen och de kan när som 

helst välja att avbryta deltagandet. Det insamlade materialet kommer att användas så att inga 

obehöriga kan ta del av det under forskningsprocessen. Efter examensarbetets genomförande 

kommer allt arbetsmaterial att arkiveras på Högskolan i Gävle under fem års tid. 

 

Vid forskning på barn som är under 15 år krävs båda vårdnadshavarnas samtycke. Av den 

anledningen  följer med detta informationsbrev också en samtyckesblankett som jag önskar få 

in senast fredagen den 20 februari 2015 men gärna så snart som möjligt. 

 

Kontakta mig gärna vid eventuella frågor. 
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