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Sammanfattning 
 

Förmågan att lösa problem har stor betydelse både för att fatta välgrundade beslut i vardagen 

och för ett livslångt lärande. Viktiga aspekter för framgångsrik problemlösning är förmågan 

att planera, övervaka och modifiera samt utvärdera sin lösning. Alla elever gör inte detta av 

sig själva, och forskare menar att särskilt elever i inlärningssvårigheter har nytta av 

undervisning om lärandestrategier. Studien syftar till att undersöka vilken nytta elever och 

lärare har av att problemlösningsprocessen delas in i tydliga steg. Därför introduceras i två 

klasser i årskurs 1 en lösningsrutin kallad fingerfemman med fem moment att följa i arbetet 

med textuppgifter i matematik. Hur dessa elevers problemlösningsförmåga påverkas då 

fingerfemman används i processen, samt elevers och lärares upplevelser av att använda 

fingerfemman, har i studien undersökts genom observationer, intervjuer och analys av 

insamlade elevlösningar. För att även ta reda på om elever på längre sikt har nytta av att 

känna till och kunna använda fingerfemman, har intervjuer genomförts med elever och lärare 

även i årskurs 3 och 5. Resultatet visar att elever i större utsträckning planerar, övervakar och 

utvärderar sin lösning då de följer fingerfemmans steg. Lärarna upplever att de får mer tid att 

hjälpa de elever som är i behov av extra stöd i matematik, då fler elever blir mer självständiga 

i problemlösningsprocessen med hjälp av fingerfemman. Fingerfemman verkar kunna fungera 

som lärandestrategi och i viss mån bidra till att utveckla elevers självreglerade lärande - 

åtminstone inom problemlösning. 

  

Nyckelord: Problemlösning, matematik, lösningsrutin, lärandestrategier, årskurs 1, årskurs 3, 

årskurs 5, reflektion, självreglerat lärande 
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1. Inledning  

Att utveckla elevers problemlösningsförmåga innebär att utveckla deras såväl kreativa och 

självständiga som logiska, systematiska och strukturerade tänkande (Hagland, Hedrén & Taflin, 

2005; Ahlberg,1992; Löwing & Kilborn, 2002). Dessa kompetenser är avgörande för såväl 

livslångt lärande som för att fatta välgrundade beslut i vardagen. Skolverket (2011a, s. 62) 

konstaterar att ”Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och 

problemlösande verksamhet, som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska 

utvecklingen”. Samhälle och yrkesliv präglas av snabb förändring, och det är idag svårt att 

förutspå exakt vilka kunskaper barn och unga kommer att behöva i sin framtid. Skolan har därför 

en viktig roll då det gäller att lägga grunden för ett livslångt lärande. PISA (Programme for 

International Student Assessment) är ett OECD-projekt vars syfte är att utvärdera hur de 

deltagande ländernas utbildningssystem har rustat sina 15-åriga elever att möta framtiden. 

Resultaten visar en markant försämring sedan 2000 då det gäller svenska elevers kunskaper i 

läsförståelse och matematik (Skolverket 2013). I december 2016 rapporterades dock ett positivt 

trendbrott; resultaten från PISA 2015 har för Sveriges del förbättrats sedan undersökningen 2012 

och ligger nu åter på eller över OECD-genomsnittet (Skolverket 2016). Fortfarande är det dock 

långt kvar till 1990-talets kunskapsnivå.  

 

Matematik är ett viktigt redskap för att kunna lösa problem både inom studier, vardags- och 

yrkesliv. I de länder som i PISA lyckas bäst i matematik, utgår matematikundervisningen till stor 

del från just problemlösning (Skolverket, 2011a). Skolinspektionen (2009) menar att en alltför 

stor del av den svenska matematikundervisningen däremot handlar om läroboksstyrd 

procedurhantering istället för utveckling av matematiska kompetenser, dit 

problemlösningsförmåga hör.  

 

Under mina 20 år som matematiklärare på låg- och mellanstadiet har jag upplevt att jag ägnar en 

stor del av lektionstiden till att fungera mer som elevernas arbetsmotor - den som ser till att något 

blir gjort - än som stöd i att utveckla elevernas matematiska resonemang. Under en 

föreläsningsserie på speciallärarutbildningen om självreglerat lärande i matematik – elevens 

styrning av sina tankar, känslor och beteenden i lärprocessen – började jag fundera på hur skolan 

skulle kunna stödja elevers självreglerade lärande i de tidigaste skolåren. En av föreläsarna visade 

ett verktyg kallat Fingerfemman, som innebär fem tydliga steg att följa i arbetet med textuppgifter 

i matematik. Skulle fingerfemman kunna öka förutsättningarna för elevers självreglering i 

problemlösningsprocessen och därmed även utveckla problemlösningsförmågan? Om elevers 

självreglerade lärande kan stödjas med verktyg liknande fingerfemman, borde en del av den tid 

lärare lägger på att driva på själva arbetsprocessen istället kunna användas till att föra 

matematiska resonemang med eleverna.  

 

Enligt många forskare (bl.a. Lundberg & Sterner, 2006; Kelley, 2015; Swanson et al., 2014) 

gynnas speciellt elever med inlärningssvårigheter av olika slag av strukturerad undervisning i 

strategier – tillvägagångssätt för att angripa en uppgift. Som blivande speciallärare i matematik 

blev jag därför nyfiken på om fingerfemman kan vara till nytta framför allt för elever i behov av 

särskild undervisning i matematik. Jag ringde upp en av upphovskvinnorna till fingerfemman, 

Ingrid Olsson, och fick höra lite om hennes och kollegan Margareta Forsbäcks tankar bakom den. 

Samtalet ökade mitt intresse att studera och försöka beskriva vad som händer med elevers 

problemlösningsförmåga då fingerfemman introduceras i årskurs 1.  
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2. Syfte o frågeställningar 

Denna undersökning handlar om huruvida elevers problemlösningsförmåga utvecklas då 

problemlösningsprocessen delas upp i tydliga steg. I studien sker uppdelningen i fem steg i en 

lösningsrutin som kallas fingerfemman. Syftet är att beskriva eventuella effekter på elevers 

problemlösningsförmåga i matematik då fingerfemman används i problemlösningsprocessen. 

Ambitionen är att, dels på en detaljerad nivå undersöka vad som händer med elevers 

problemlösningsförmåga då fingerfemman introduceras och används under en 

femveckorsperiod i årskurs 1, dels studera vilken eventuell behållning elever kan ha på längre 

sikt, av att känna till och kunna använda fingerfemman. Utifrån båda dessa perspektiv vill jag 

försöka besvara följande frågor: 

 

 Hur förändras elevernas problemlösningsförmåga när de använder fingerfemman? 

 Vilka eventuella effekter av arbetet med fingerfemman upplever läraren? 

 Vad tycker eleverna om att arbeta med fingerfemman? 
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3. Bakgrund  

Inledningsvis i kapitlet beskrivs vilken innebörd begreppen problemlösningsförmåga, 

problem och strategier för problemlösning har i denna studie. Därpå följer ett avsnitt om 

grundläggande influenser för fingerfemman, och dess paralleller till självreglerat lärande. Då 

studien handlar om fingerfemman kan ett försök att dissekera vad som faktiskt ingår i 

respektive finger vara på sin plats. Därför ges en teoretisk bakgrund till varje steg i 

fingerfemman, presenterade i kronologisk ordning och med samma uttryck som används på 

respektive ”finger”. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om sambandet mellan reflektions- och 

problemlösningsförmåga.  

 

3.1 Problemlösningsförmåga 

Problemlösning är både ett medel och ett mål i den svenska kursplanen i matematik. För alla 

årskurser är problemlösning en del av det centrala innehållet (Skolverket 2011b). I denna 

studie används Skolverkets (2011a) definition av problemlösningsförmåga; att kunna 

analysera och tolka problem, använda problemlösningsstrategier på ett medvetet sätt, 

genomföra ett tydligt resonemang som grundar för ett korrekt resultat samt kunna värdera 

både resonemang och resultat. Kunskapskravet för årskurs 3 gällande problemlösning lyder: 

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon 

strategi med viss anknytning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och 

ger enkla omdömen om resultatets rimlighet (Skolverket, 2011b, s. 67). 

 

3.2 Vad är ett problem? 

Med ett matematiskt problem menas en uppgift där lösningsmetoden inte är given på förhand 

för eleven och som kräver en viss matematisk ansträngning (Skolverket, 2011a; Hagland, 

Hedrén & Taflin, 2005). Inom svensk matematikundervisning har ibland alla 

matematikuppgifter som innehåller text, så kallade benämnda uppgifter, kallats för problem 

(Wyndhamn, J., Riesbeck, E. & Schoultz, J, 2000; Löwing, M. & Kilborn, W., 2002). En 

textuppgift behöver dock inte innebära ett matematiskt problem för en elev – det kan handla 

om en ren rutinuppgift. Vidare kan en och samma uppgift vara en enkel rutinuppgift för en 

elev, men för en annan elev innebära en större utmaning där lösningsmetoden är långt ifrån 

given. Uppgiften ”Sara har 36 kulor. Hon ger en tredjedel av sina kulor till Maja. Hur många 

kulor har Sara sedan kvar?” borde till exempel vara en enkel rutinuppgift för en elev i 

årskurs 4 som förstår begreppet en tredjedel och dessutom är bekant med räknesättet division. 

För en elev i årskurs 2 däremot kanske samma uppgift innebär en större utmaning utan given 

lösningsmetod – ett problem. Likaså kan ett problem framställas med enbart matematiska 

symboler och behöver således inte vara en benämnd uppgift, till exempel: ”x + x + y = 17.  5y 

= 15. Vad är x?”. De uppgifter som presenteras för eleverna i denna studie innehåller alla 

text. De innebär förhoppningsvis en viss matematisk utmaning för  de allra flesta elever i 

studien, utan en självklar lösningsmetod. Elevernas arbete med dessa uppgifter kommer 

därför att benämnas problemlösning.  
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3.3 Strategier för problemlösning  

Många forskare inom området problemlösning (bl.a. Pólya, 1970; Lester, 1988; Montague, 

2008; Kelley, 2015) betonar vikten av att undervisa om olika strategier för problemlösning, 

och att hjälpa eleverna att dela upp problemlösningsprocessen i flera steg. Detta gynnar alla 

elever men särskilt dem i behov av särskilt stöd i matematik (Kelley, 2015; Lundberg & 

Sterner, 2006; Montague, 2008; Swanson et al., 2014). Idén att dela upp 

problemlösningsprocessen i tydliga steg ligger även till grund för fingerfemman (figur 1) som 

tagits fram av matematikdidaktikerna Ingrid Olsson och Margareta Forsbäck. Fingerfemman 

är ett handgripligt verktyg utvecklat för att användas redan i de lägre årskursernas 

matematikundervisning. Den konkreta bilden av en hand lämpar sig för fem steg i 

problemlösningsprocessen. Dessutom ”har ju eleverna alltid handen med sig” (Olsson, 

personlig kommunikation, 4 sep, 2016). 

 

 
Figur 1. De fem stegen i fingerfemman är: 1. Läs uppgiften. 2. Förstå frågan. 3. Rita enkelt. 4. Skriv på 

mattespråket. 5. Är svaret rimligt? 

3.4 Modeller för problemlösningsprocessen 

George Pólyas bok How to solve it, som utgavs 1948, ligger till grund för en stor del av 

forskningen inom området problemlösning. Pólya delade in problemlösningsprocessen i fyra 

faser; förstå problemet, gör en plan, genomför planen och se tillbaka (Pólya, 1970). Pólya 

betonade även vikten av att undervisa om problemlösningsstrategier, och utifrån hans idéer 

har sedan många olika undervisningsmodeller i problemlösning utvecklats (bl.a. Lester, 1988; 

Montague, Enders & Dietz, 2011; Pfannenstiel, Bryant, Bryant & Porterfield, 2015; Olsson & 

Forsbäck, 2016). Frank Lester (1988) utgår från Pólyas faser, och delar upp 

problemlösningsprocessen i åtta steg:  

 
1. Förstå/formulera frågan 

2. Förstå problemets ingående variabler 

och förutsättningar 

3. Välja ut de uppgifter som behövs för 

att lösa problemet 

4. Välja lämplig lösningsstrategi 

5. Genomföra lösningen  

6. Presentera ett svar 

7. Värdera svarets rimlighet 

8. Göra lämpliga generaliseringar 

 

(Lester 1988, s.39. Från Charles, Lester & O’Daffer, 1987) 
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Det finns vad jag kan se flera gemensamma drag mellan problemlösning och det som kallas 

självreglerat lärande. Barry J. Zimmerman (2002) definierarar självreglerat lärande som 

förmågan att kunna styra sina tankar, känslor och beteenden under inlärningsprocessen och 

delar in lärprocessen i tre faser; företänksamhetsfas, genomförandefas och reflektionsfas. 

Pólya (1970 ) och många med honom (bl.a. Ahlberg, 1995; Montague et al., 2011 

Pfannenstiel et al., 2015) menar att framgångsrika problemlösare omformulerar innehållet i en 

textuppgift med egna ord och visualiserar problemet genom olika representationer, vilket ofta 

leder till en plan för genomförandet. Detta kan jämföras med företänksamhetsfasen i 

självreglerat lärande (Zimmerman, 2002). Framgångsrika problemlösare har även en förmåga 

att övervaka och styra sig själva under lösningsprocessen, samt att i efterhand utvärdera sin 

lösning (Pólya, 1970; Lester & Lambdin, 2006), vilket kan kopplas till genomförande- 

respektive reflektionsfasen i självreglerat lärande. Många elever besitter dock inte förmågan 

att planera, övervaka, styra och reflektera av sig själva, utan behöver få lära sig hur man kan 

göra (Montague, 2008). Elever med matematiksvårigheter är särskilt hjälpta av strukturerad 

undervisning i strategier för att angripa ett problem, eftersom problemlösning är en 

komplicerad kognitiv aktivitet (Lundberg & Sterner, 2006; Swanson et al., 2014; Kelley, 

2015; Demirel, Derman & Karagedik, 2015).  

 

Även om både Pólyas och Lesters idéer om en strukturerad problemlösningsprocess 

anammats av många forskare och matematikdidaktiker, finns det även de som påpekar att 

undervisningen inte bör bli formalistisk. Wistedt och Johansson (1991) anser till exempel att 

det finns en risk att problemlösning, som ska vara en kreativ och undersökande process, 

mekaniseras om undervisningen går ut på att ”öva in strategier för att lösa vissa typer av 

problem” (s.21). Även Magne (1998) uppmärksammar kritik mot metoder som anses mer 

styrda av lärarens systematik än av elevernas behov. Läraren behöver därför, som Lester och 

Lambdin (2006) påpekar, vara medveten om den svåra balansen mellan lärarledd och 

handledd undervisning vid problemlösning; läraren ska ge eleven tillräckligt med stöd för de 

matematiska aktiviteterna men inte lotsa eleven genom själva tankeprocesserna. En modell 

för att ge elever i de yngre årskurserna ett strukturerat angreppssätt då det gäller textuppgifter 

i matematik är just fingerfemman, som även den utvecklats med inspiration av Pólya och 

Lester (Olsson, I. Personlig kommunikation, 4 sep, 2016). 

 

 

3.5 Läs uppgiften   

 
Resultatet på PISA:s prov i både läsning och matematik har för Sveriges del kontinuerligt 

sjunkit sedan år 2000. Försämringen gäller både i jämförelse med tidigare svenska resultat 

och i jämförelse med andra länder (Skolverket, 2015). Denna negativa trend kan ha olika 

orsaker som inte kommer att diskuteras i den här rapporten. Sambandet mellan läsförmåga 

och matematikprestationer är dock relevant för denna studie då den handlar om textuppgifter i 

matematik. Gemensamma bakomliggande faktorer av kognitiv, psykologisk, social eller 

strukturell art innebär att båda typerna av svårigheter kan uppträda samtidigt hos en elev 

(Lundberg, & Sterner, 2006; Engström, 2007). Inget direkt orsakssamband har dock påvisats; 

att en elev har lässvårigheter behöver inte betyda att hen också har matematiksvårigheter. 

Men när det kommer till just textuppgifter i matematik kan naturligtvis bristande läsförmåga 

ställa till problem. Svenska elevers försämrade läsförmåga gäller i första hand sakprosatexter 

- informerande texter - till vilka textuppgifter i matematik räknas (Skolverket, 2012). Den 

typen av text ställer andra krav på läsaren än skönlitterär text, det räcker inte att förstå 
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handlingen i stora drag. Textuppgifter i matematik kräver noggrann läsning och förståelse av 

varje ord. Olsson och Forsbäck (2016) uppmanar lärare, i handledningen till fingerfemman, 

att tydliggöra för eleverna att texten kan behöva läsas flera gånger. Utöver detta kan behovet 

uppstå att avgöra vilka fakta som är relevanta respektive irrelevanta för att besvara den fråga 

som ställs.  

 

3.5.1 Läsningens olika dimensioner 
Förutom själva bokstavs- och ordavkodningen, är även läsflyt en förutsättning för förståelsen 

av innehållet. Kan man läsa en text felfritt och med satsmelodi avlastas arbetsminnet, en 

viktig funktion både vid läsning och problemlösning (Lundberg & Sterner, 2006). I 

textuppgifter i matematik är varje ord betydelsefullt och omfattningen av elevens ordförråd är 

således en avgörande faktor då en textuppgift i matematik ska tolkas och förstås. Lärare i alla 

ämnen och i alla skolår - inte enbart de tidiga skolårens svensklärare - behöver undervisa om 

lässtrategier och ordkunskap, hävdar bland andra Caroline Lidberg (Skolverket, 2010; 

Lundberg & Sterner, 2006). I textuppgifter i matematik stöter eleverna till exempel på ord och 

uttryck som fler än/färre än, dubbelt/hälften, yngst, sammanlagt, summa, kilometer, gram 

osv. Det gäller att eleven förstår den precisa innebörden i dessa begrepp för att kunna lösa det 

matematiska problemet (Lundberg & Sterner, 2006). Läraren bör göra medvetna val av 

textuppgifter med variation för att eleverna ska inse betydelsen av att läsa noggrant och med 

uppmärksamhet. Om ord som äldre, dyrare, fler än och liknande alltid leder till en addition 

och orden yngre, billigare och färre än alltid innebär att en subtraktion ska utföras, är risken 

stor att eleven endast söker dessa så kallade signalord - en i högsta grad opålitlig strategi 

(Malmer, 2002; Lundberg & Sterner, 2006).  

 

3.5.2 Koppling mellan text och verklighet 
Många forskare (bl.a. Ahlberg, 1992; Magne, O., 1998; Lundberg & Sterner, 2006) menar att 

det är viktigt att textinnehållet har anknytning till elevens verklighet eller tidigare 

erfarenheter. I mötet mellan barnets föreställningsvärld och problemens innehåll utvecklas det 

matematiska tänkandet (Ahlberg, 1992). Sannolikheten för att en elev ska lyckas lösa ett 

problem ökar om eleven faktiskt känner en lust att lösa problemet. Nyfikenhet och intresse 

stimuleras när eleven kan anknyta till innehållet, och om problemet innebär en lagom 

utmaning (Ahlberg, 1992; Magne, 1998; Malmer, 2002; Lundberg & Sterner, 2006). Att 

återberätta innehållet med egna ord är bra träning för eleven att strukturera innehållet och 

tolka texter. Det är också ett sätt för eleven att tydliggöra inför sig själv att hen förstått 

problemet (Malmer, 2002; Lundberg & Sterner, 2006; Montague et al., 2011).   

I Olssons och Forsbäcks lärarhandledning till fingerfemman (2016) finns de 

forskningsförankrade uppmaningarna till läraren att på detta första steg - Läs uppgiften – dels 

välja en kontext som eleverna kan relatera till, att texten bör läsas mer än en gång samt att 

eleven bör återberätta innehållet med egna ord.  

 

 

3.6 Förstå frågan   

 
För att kunna lösa ett problem behöver eleven se sambandet mellan de ingående variablerna 

och frågan som ska besvaras. Ett sätt att utveckla denna förmåga är att låta eleverna formulera 

egna problem (Ahlberg, 1992; Malmer, 1999; Emanuelsson, Wallby, Johansson & Ryding, 

1996). Elevernas språkliga medvetenhet ökar då de hanterar ett matematiskt innehåll 
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konstruktivt, genom att formulera egna relevanta frågor till givna uppgifter. Malmer (2002, s. 

195) föreslår att läraren ger eleverna fakta som till exempel: 

 

 I ett hus bodde 12 pojkar och 8 flickor. 

 Pontus samlade först 4 burkar. Sedan fann han 6 burkar till.  

 Det är den 5 mars. Lotta har födelsedag den 28 mars och Eva den 14 

mars.  

 

Anvisningarna är sedan ”Vad får du veta? Vad kan du ta reda på? Hur kan du fråga? Vad får 

du till svar?”.  Liknande aktiviteter är något som även Olsson och Forsbäck (2016) uppmanar 

till i arbetet med problemlösning, även om stegen i själva fingerfemman beskriver ett 

tillvägagångssätt för att lösa ett givet problem. Löwing och Kilborn (2002) vill dock höja ett 

varnande finger mot att oreflekterat ägna dyrbar lektionstid åt att låta elever formulera, och 

kanske illustrera, egna problem. På egen hand kan ju eleverna nämligen bara konstruera 

problem som de redan ”kan”. Läraren behöver ha kunskap om olika problemtyper och 

lösningsmetoder för att kunna planera detta arbete målinriktat. I det fallet kan ambitionsnivån 

gradvis höjas, och eleverna ges den intellektuella utmaningen de behöver för att utvecklas.  

 

3.6.1 Strategier för ökad förståelse 
Lärare behöver vara modell för sina elever och visa hur konstruktiv läsning av sakprosa kan 

gå till, långt ifrån alla barn klarar det på egen hand. Det handlar bland annat om att använda 

sina förhandskunskaper för att tolka texten samt strategier för att minnas innehållet, övervaka 

läsingen och upptäcka när man inte förstår. Dessutom ska en plan upprättas för hur den 

kunskap texten ger kan användas i problemet som ska lösas (Lundberg & Sterner, 2006). 

Olsson och Forsbäck (2016) menar att det på detta steg - Förstå frågan - är viktigt att 

uppmana eleverna att stryka under viktiga fakta och att ställa frågor till texten: Vad får jag 

veta? Vad frågas det efter?  

 

3.6.2 Språkets betydelse 
Även i detta steg är naturligtvis elevernas ordförråd och begreppsuppfattning av stor 

betydelse. Språklig kompetens är grunden för all inlärning (Vygotskij, 2001; Malmer, 2002; 

Lundberg & Sterner, 2006). Elever i behov av särskilt stöd, oavsett om det gäller läs- och 

skrivutveckling eller matematik, är extra beroende av struktur i undervisningen och 

handledning av läraren (Malmer, 2002; Lundberg & Sterner, 2006). Fingerfemman är ett 

verktyg för att strukturera elevens problemlösningsprocess, och kan kanske till viss del även 

handleda eleven genom den. Olsson och Forsbäck (2016) betonar även vikten av att eleverna 

får samtala om innehållet i textuppgifter och anknyta till tidigare kunskap och erfarenhet. 

Lärarledda samtal där eleverna får möjlighet att associera nya ord till tidigare erfarenheter 

bidrar till begreppsbildningen (Johnsen Høines, 2000; Malmer, 2002). Lev Vygotskij kallar 

det språk som barnet utvecklar samtidigt som begreppsinnehållet för språk av första 

ordningen. Det utgör ett nödvändigt översättningsled mellan barnets begreppsvärld och 

matematikens symboler. Matematikspråket med dess siffror och symboler kräver översättning 

för att komma i kontakt med barnets associationsvärld och är därför, åtminstone 

inledningsvis, ett språk av andra ordningen (Vygotskij i Johnsen Høines, 2000). För en del 

elever är just denna översättning, från det informella till det formella språket, en stor 

svårighet. Problemlösning är i sig en aktivitet som möjliggör att elevernas förkunskaper och 

informella språk kan kopplas till den formella matematiken. Bildspråket fungerar som ett 

mellanled i denna process (Johnsen Høines, 2000), vilket också är nästa steg i fingerfemman.  
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 3.7 Rita enkelt  

 

 

På detta steg i fingerfemman märks det att modellen främst är avsedd för årskurs 1-3. Det är 

emellertid inte alltid en elev har behov av att rita för att kunna lösa ett problem och till vissa 

problem passar inte att rita enkelt som lösningsmetod. Så småningom bör undervisningen 

utökas med fler sätt att angripa ett problem än att rita en bild. Bland andra Pólya (1970) och 

Lester (1996) ger exempel på andra heuristiska problemlösningsstrategier. Dessa är till 

exempel att arbeta baklänges, gissa och pröva, göra en lista, ställa upp en ekvation, lösa ett 

enklare problem, dela upp problemet i delproblem, använda laborativa material, göra en 

tabell eller diagram, dramatisera situationen.  

 

3.7.1 Bilden som representation  
Tecknande är en uttrycksform som är naturlig för de flesta barn i förskoleåldern. Marit 

Johnsen Høines (2000) beskriver barns bildspråk som ett förstadium till det skriftliga 

symbolspråket. Symbolisering är dock en abstrakt process då det gäller att förstå att ett tecken 

kan representera något annat. Genom att kopplingar görs mellan bilden och barnets eget språk 

underlättas förståelsen av bildens symbolfunktion. Bilden kan sedan utgöra en brygga mellan 

den konkreta verkligheten och de abstrakta symboler som matematikspråket består av, i båda 

riktningarna (Johnsen Høines, 2000). I denna representativa fas ger barnet både uttryck för 

och utvecklar sin begreppsliga förståelse (Johnsen Høines, 2000; Lundberg & Sterner, 2006). 

När eleven läser och förstår en textuppgift, kan hen skapa inre bilder av innehållet. Att teckna 

ner dessa bilder enkelt skapar en åskådlighet som underlättar problemlösningen. Johnsen 

Høines (2002) menar att genom att lära sig att rita lösningar får eleverna tillgång till tre 

viktiga redskap beskrivna av Minskoff & Alsopp (2003). För det första kan elevens konkreta 

förståelse utvidgas till en mer abstrakt nivå. För det andra får eleven en 

problemlösningsstrategi som kan användas i många situationer och generaliseras. För det 

tredje har de genom att lära sig att rita lösningar fått en strategi som de kan gå tillbaka till om 

de fastnar i arbetet i den abstrakta fasen.  

  

3.7.2 Konkret material 
Att kunna växla mellan olika matematiska uttrycksformer är något som starkt bidrar till 

problemlösningsförmågan (Brenner, Herman, Ho, & Zimmer, 1999; Emanuelsson, 1996). En 

uttrycksform som förutom det muntliga språket, bilden och symbolerna har stor betydelse för 

den matematiska inlärningsprocessen vid problemlösning är konkret, laborativt material 

(Malmer, 2002; Lundberg & Sterner, 2006; Ahlberg, 1992). Det innebär ytterligare en 

perceptionsväg, på en mer konkret nivå än den representation som bilden utgör. Ett 

strukturerat laborativt arbete bidrar till elevernas inre bildarkiv, vilket stödjer det logiska 

tänkandet och kan bidra till att hen upptäcker generaliserbara lösningsmetoder (Malmer, 

2002). Att representera ett problem med konkret material finns inte med som ett uttryckt steg i 

fingerfemman. Lärare bör vara medvetna om att eleverna i olika utsträckning kan vara i behov 

av detta innan de ritar enkelt. Detta gäller inte bara elever i de tidigaste årskurserna; i en 

studie av årskurs-5-elevers förståelse av relationen mellan modell och omvärld, beskriver 

Riesbeck, Säljö och Wyndhamn (Riesbeck, 2000) komplexiteten i att få vardagsspråket att 

samspela med matematiska begrepp och termer. De menar att många felaktiga lösningar beror 

på just brister i översättningen mellan det naturliga och det matematiska språket - inte på 

otillräckliga aritmetiska färdigheter. Om eleven inte i ett tidigare skede har analyserat 
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problemet och förstått frågan samt visualiserat de ingående variablerna genom att rita enkelt, 

är risken således större att hen inte gör de realistiska överväganden som krävs för att lösa 

problemet korrekt. Som ett exempel kan vi titta på olika lösningar av problemet ”Snigeln i 

brunnen”:  

 

En snigel sitter knappt 8 meter ner i en brunn.  

Den tar sig upp 2 meter varje dag.  

På natten sover den och glider ner 1 meter.  

Hur lång tid tar det för den att komma upp? 

 

Elever som direkt använder mattespråket gör inte sällan felet att räkna ”__ x (2-1) = 8” och 

svarar att snigeln är uppe efter 8 dagar. Om eleven först har ritat en bild över förloppet (figur 

2), är det troligare att hen svarar att snigeln kommer upp till brunnskanten efter 6,5 dygn.  

 

 
Figur 2. Bild till ”Snigeln i brunnen” 

 

 

3.7.3 Bildens funktion 
Att rita bild som ett moment i problemlösningsprocessen kan fylla flera funktioner, bland 

annat att avlasta arbetsminnet. Ett bristande arbetsminne kan vara en bakomliggande orsak till 

både läs- och matematiksvårigheter (Lundberg & Sterner, 2006; Demirel et.al, 2015). Bilden 

kan ersätta ”plockisar”, dvs konkret material som kan flyttas, tas bort, läggas ihop. Den kan 

även visualisera förhållandet mellan de ingående variablerna (Malmer, 2002). I båda dessa 

fall kan bilden utgöra själva lösningen av problemet. Kerstin Hagland (2007) beskriver tre 

typer av bilder vid problemlösning: dekorationer, illustrationer och schematiska bilder. 

Dekorationer innebär enligt Hagland utsmyckningar, som varken förtydligar eller bidrar till en 

lösning av problemet utan snarare riskerar att distrahera från det matematiska innehållet. En 

illustrerande bild kan däremot hjälpa till att förklara problemet och indirekt leda fram till en 

lösningsidé. Ibland illustrerar bilden svaret på problemet men själva lösningen har gjorts på 

annat sätt, till exempel genom att inre bilder skapats av sammanhanget. Bilden kan i dessa fall 

ändå vara till hjälp då svaret ska rimlighetsbedömas (Saundry & Nicol, 2006). Schematiska 

bilder å sin sida ger en översikt av problemet och är till direkt hjälp vid lösningen. 

Schematiska bilder kan även innebära att matematiska mönster och generaliseringar upptäcks 
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(Hagland, 2007). Ett sätt att rita schematiskt är så kallad Bar Modeling inom Singapore Math 

(Admera education). Singapore Math är en metodik som till stor del handlar om att ge 

eleverna strategier och modeller för problemlösning, med större fokus på förståelse för vad 

man ska göra och varför, än på formler och procedurer. Bar modeling handlar just om hur 

man kan arbeta för att utveckla förmågan att rita som problemlösningsmetod och även öka 

den generella förståelsen för matematiska förhållanden. Tekniken förekommer även i Olssons 

och Forsbäcks matematikläromedel (2016) och kallas då Rita med ruta. Det innebär att 

visualisera förhållandet mellan de ingående variablerna i ett problem med hjälp av liggande 

rektanglar. Modellen kan användas både till enkla problem med de fyra räknesätten och till 

avancerade problem inom till exempel algebra. Som ett exempel visas hur problemet 

Chokladbollar kan visualiseras och lösas genom Bar modeling: 

 

Chokladbollar 

Ella ska göra 100 chokladbollar. Hon har gjort 65 stycken hittills.  

Hur många till behöver hon göra? 

 

 
 
Figur 3. Uppgiften Chokladbollar visualiserad och löst med hjälp av Bar modeling, eller Rita med ruta. 

 

 

3.8 Skriv på mattespråket  

 
 

På det här steget i problemlösning med fingerfemman handlar det om att kunna förstå hur 

verkliga objekt, begrepp och händelser kan betecknas med matematiska symboler. Det tar 

andra färdigheter i anspråk än att lösa en uppgift som redan är uttryckt i symbolform, och 

behöver ägnas mycket tid, påpekar Alistair McIntosh (2008). Då det gäller förmågan att 

uttrycka sig med matematiska symboler, innehåller kursplanen i matematik följande 

syftesbeskrivning (Skolverket, 2011): 
 

Genom undervisningen i matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla 

sin förmåga att… använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, 

argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” (s. 

63) 

 

Utifrån den lösningsstrategi och det räknesätt eleven väljer, ska beräkningarna skrivas ner. I 

likhet med bilden avlastar de nedskrivna symbolerna arbetsminnet (Ahlberg, 1992). Till 

många textuppgifter behöver flera delberäkningar göras, som blir svåra att hålla i minnet om 

de inte antecknas. Det matematiska symbolspråket innebär också en möjlighet att kartlägga 
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giltigheten i logiska resonemang. Detta beror just på att det är abstrakt och generellt, det vill 

säga inte bundet till enskilda konkreta händelser (Nationalencyklopedin, 2016). Denna 

abstraktion är, som tidigare nämnts, ett komplicerat steg i barns inlärningsprocess. Att genom 

problemlösning göra kopplingar från bekanta händelser till matematiska symboler via det 

talade språket, konkret representativt material och bilder, liknar enligt Gudrun Malmer (2002) 

analytisk läsinlärning. Då utgår läsningen från för barnen kända sammanhang som kopplas 

ihop med meningar, ord, stavelser och ljud. Som exempel kan katterna Tussan, Gustaf och 

Tiger representeras av tre konkreta föremål, t.ex. plastkatter. Det lär sig de flesta barn tidigt, 

bland annat genom lek. Katterna kan även avbildas med en föreställande teckning. Samma 

katter kan på nästa abstraktionsnivå symboliseras av tre ringar på ett papper, till exempel i en 

problemlösningssituation. Till sist kan de tre verkliga katterna representeras av en abstrakt 

matematisk symbol; siffran 3.  

 

Naturligtvis behöver läraren anpassa kraven på detta steg efter elevens kunskaper och 

mognad. Till uppgiften ”Morfar har bakat bullar. Han ger 9 st. till Isa, Leo och Kajsa. De 

delar lika. Hur många bullar får de var?” kanske en elev i årskurs 1 skriver ”3 + 3 + 3 = 9”. 

Även om hen löste det genom en division, har hen antagligen inte lärt sig divisionstecknet 

ännu utan skriver det som en addition utifrån sin bild; med bullarna inringade tre och tre. 

Division kan även betraktas som upprepad subtraktion, någon elev kanske därför skriver ”9 -3 

-3 -3 = 0”. En elev i årskurs 3, som känner till symbolerna för multiplikation och division, 

skriver kanske 3 x 3 = 9, eller 9/3 = 3, som är det matematiskt sett korrekta, generaliserbara 

uttrycket; med svaret på frågan till höger om likhetstecknet. Ett sätt att successivt öka 

överensstämmelsen mellan händelsen och elevens matematikspråk samt sträva mot 

generaliserbara lösningar, är att låta elever ta del av och diskutera olika lösningar av samma 

problem (Pólya, 1970; Lester, 1996; Taflin, 2007). Det är naturligt att elever på steget Skriv 

på mattespråket skriver som de tänkt, och inte precis det korrekta matematiska uttryck som 

överensstämmer med den givna uppgiften. Detta är till exempel fallet då en elev skriver ”6 + 

6 = 12” eller ”2 x 6” som mattespråk till uppgiften ”Hur många ben har 2 får och 2 hönor 

tillsammans?”. Eleven vet och tycker det är självklart att ett får har 4 ben och en höna 2, och 

att summan av 4 och 2 är 6. Hen hoppar därför över att skriva ”4 + 4 + 2 + 2” eller ”2 x 4 + 2 

x 2”.  Ytterligare ett sätt att utveckla elevernas medvetenhet om kopplingen mellan verkliga 

händelser och matematiska uttryck är därför att översätta från andra hållet – från mattespråk 

till bild och muntligt språk (Olsson & Forsbäck, 2016). Då inser de flesta elever att uttrycket 

”6 + 6 = 12” bättre motsvaras av frågan ”Hur många ben har 2 getingar tillsammans?” än 

av uppgiften om får och höns. I många fall handlar det inte om rätt och fel, utan snarare om en 

lämplig utveckling i ökad precision då det gäller att använda matematikspråket.  

 
 

 

 

3.9 Är svaret rimligt?       

Ofta har jag och mina kollegor upplevt att elever tycker de är klara med lösningen på ett 

problem så fort de skrivit ett svar. Hur många gånger har jag inte frågat ”Tycker du svaret 

verkar rimligt?”, ”Har du besvarat frågan?” eller ”Har du kontrollerat alla steg i din 

lösning?” och önskat att de ställde dessa frågor till sig själva? Om elever tidigt lär sig att 

själva gå tillbaka och fundera över rimligheten i sina svar vore mycket vunnet, och inte bara 

inom problemlösning i matematik. Det finns olika sätt att kontrollera rimlighet, här följer 

några exempel: 
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 Överslagsräkning och uppskattning. 

 Att använda referenspunkter; genom erfarenhet välbekanta referenstal, mängder eller 

mått (McIntosh, 2008). Till exempel ”Är det troligt att Per är 1450 cm lång, när jag är 

137 cm?” 

 Att genomföra de valda beräkningarna omvänt, t.ex. kontrollera divisionen 24/4 = 6 

med multiplikationen 4 x 6 = 24. 

 Att läsa uppgiften igen och försäkra sig att man använt sig av all relevant information 

och verkligen svarat på frågan. 

 Att jämföra svaret med den bild man ritat.  

 

3.9.1 Betydelsen av reflektion  
Att vara medveten om sitt eget lärande innebär att förstå de egna kognitiva processerna. Detta 

leder till i sin tur till en ökad förmåga att hantera information och lösa problem (Van Luit & 

Kroesbergen, 2006). Att fundera över sitt eget lärande är inte naturligt för alla elever utan 

något de behöver få stöd och tillfällen att träna i skolan. (Moreau & Wretman, 2005). 

Metakognitiva instruktioner och tillfällen till reflektion har enligt Van Luit och Kroesbergen 

(2006) en positiv effekt för elever generellt, men särskilt för lågpresterande elever. Att föra 

loggbok i matematik (se t.ex. Dellien, U., 2000) kan vara ett sätt att få eleverna att reflektera 

över sin inlärningsprocess; vad de har lärt sig och på vilket sätt. Vad har varit svårt, vad 

behöver jag mer hjälp med? Vad är nästa steg? Med de yngsta eleverna är det inte 

genomförbart att de ska skriva särskilt mycket om sina reflektioner. Ej heller kan de ännu 

förväntas hunnit bli särskilt medvetna om sina kognitiva processer (Veenman, Bernadette, 

Van Hout-Wolters & Afflerbach, 2006).  

  

Fingerfemmans sista steg, att fundera över svarets rimlighet och därmed granska sin lösning, 

innebär i sig ett tillfälle till reflektion. Utöver detta kan fingerfemman också användas som ett 

verktyg för att reflektera över själva problemlösningsprocessen, genom att eleven med enkla 

färgmarkeringar får visa hur hen tyckte de olika stegen i lösningsprocessen gick (Vingsle, 

2016). Det blir en möjlighet att tidigt träna elever att reflektera över sitt lärande. Grönt 

betyder ”Det gick bra!” Gult betyder ”Lite svårt, men jag klarade det efter ett tag” och rött 

betyder ”Svårt! Jag behövde hjälp” (figur 3).  

 

 
Figur 4. Elevens reflektion av hur hen klarat de olika stegen i fingerfemman, markerat med färgerna grönt, gult och rött. 
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Gemensamma, lärarledda samtal förs sedan i klassen utifrån elevernas erfarenheter. Detta ger 

även läraren viktig information om vad eleverna behöver mer hjälp med, och hur 

undervisningen bör anpassas.  

 

 

3.9.2 Klassrumsklimatet 
Att ägna tid till att analysera problemet och reflektera över sin egen lösning har stor betydelse 

för hur elever lyckas med problemlösning (Pólya, 1970; Lester, 1996; Fuchs, Fuchs, Prentice, 

Burch, Hamlett, Owen & Schroeter, 2003; Taflin, 2007). Genom att få tillfällen att tänka högt, 

söka alternativa lösningar samt diskutera och värdera lösningar, strategier och resultat ges 

eleverna förutsättningar för metakognitiva reflektioner som utvecklar deras 

problemlösningsförmåga (Skolverket, 2011a). Och vice versa; att arbeta med problemlösning 

på ett medvetet och utmanande sätt utvecklar elevernas reflektionsförmåga, vilket gynnar 

lärandet generellt (Lundberg & Sterner, 2006). För att elever ska våga ge uttryck för sin 

förståelse av undervisningsinnehållet är klassrumsklimatet av stor betydelse. I en kreativ och 

trygg miljö, där allas idéer och frågor respekteras, kan kända svårigheter och elevers 

missuppfattningar användas konstruktivt till att utveckla det matematiska tänkandet (Ahlberg, 

1992; Lester, 1996). 
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4. Metod  

Nedan beskrivs de metoder för urval, datainsamling och procedur som använts i studien. 

Vidare beskrivs hur analysen av data gått till, samt de etiska överväganden som gjorts. Allra 

först presenteras en sammanställning av studiens datainsamling samt en kort beskrivning av 

undersökningens inramning.  

 
Tabell 1. Sammanställning över studiens datainsamlingsmetoder. 

 

Metod för datainsamling Antal per årskurs Information för 

forskningsfråga nr. 

 Åk 1 Åk 3 Åk 5  

Elevintervju före fingerfemman 6    1 

Klassrumsobservation före fingerfemman 1    1 

Häften med elevlösningar av 8 problem 40    1 

Klassrumsobservation efter fingerfemman 1    1, 3 

Elevintervju efter fingerfemman 6  4  4  1, 3 

Lärarintervju 2  1  1  1, 2, 3 

Egna reflektioner (anteckningar) 3 lektioner   1, 2, 3 

 

 

4.1 Undersökningens kontext  

Studien har genomförts på två olika kommunala skolor i en mellanstor norrländsk kommun. 

Den ena skolan, vars förstaklasselever med lärare deltar i studien, har ca 300 elever från 

förskoleklass till årskurs 6. Jag är själv, på deltid, en av tre undervisande klasslärare i årskurs 

1 med en dag i veckan i den ena klassen. Min grundutbildning är ma/no 1-7 och jag har jobbat 

i 20 år. Lärare 1A har lågstadielärarutbildning och 40 års erfarenhet i yrket. Även lärare 1B är 

utbildad lågstadielärare och har arbetat 11 år. Undersökningen inleddes med observation och 

intervjuer i årskurs 1 innan fingerfemman introducerades. Därefter presenterade klasslärarna, i 

det ena fallet jag själv, fingerfemman för eleverna. Under fem veckor har de båda klasserna 

sedan arbetat med problemlösning med fingerfemman vid 1-2 tillfällen i veckan.  

 

Den andra skolan, från vilken elever och lärare från årskurs 3 och 5 deltar i intervjuer, har ca 

600 elever från förskoleklass till årskurs 9. På denna skola används fingerfemman i de yngre 

årskurserna, men i varierande omfattning och olika länge. Detta beror dels på vilket 

matematikläromedel som används, dels på den enskilda lärarens erfarenheter av 

fingerfemman som ett hjälpmedel vid problemlösning. Lärare 3 är utbildad ma/no-lärare 1-7 

och har arbetat på lågstadiet i 20 år. Lärare 5 har mellanstadielärarutbildning, och har arbetat 

som lärare i 40 år. 
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4.2 Urval 

Studiens syfte var att försöka beskriva hur elevers problemlösningsförmåga påverkas då 

fingerfemman introduceras i årskurs 1, samt elevers och lärares upplevelser av att använda 

fingerfemman. Utöver detta ville jag undersöka vilken behållning eleverna eventuellt har av 

fingerfemman i högre årskurser. Eftersom studien genomfördes under endast en termin var 

det inte tidsmässigt möjligt att studera samma elever då de går i ettan, trean och femman. En 

pseudolongitudinell studie utformades därför med olika elever i årskurs 1, 3 och 5. 

 

4.2.1 Val av skolor och lärare 
För att studiens forskningsfrågor skulle kunna besvaras, krävdes att deltagande klasser i 

årskurs 1 inte tidigare använt fingerfemman, medan studiens äldre elever skulle ha arbetat 

med fingerfemman åtminstone under lågstadiet. På den skola som valdes utifrån den 

sistnämnda aspekten har fingerfemman använts till problemlösning i alla årskurs 1-3-klasser 

under några år, dock i olika omfattning. De båda förstaklasserna finns på den skola jag själv 

arbetar. De valdes dels på grund av att de inte tidigare arbetat med fingerfemman, dels för att 

mina egna erfarenheter och reflektioner från lektioner i den ena klassen skulle kunna bidra 

med data till studien. Valet av deltagande skolor är således ett målstyrt urval med relevans för 

studiens syfte (Bryman, 2011). Lärarna som deltar i studien är de enda ma/no-lärarna i årskurs 

3 och 5 på den ena skolan, och de enda klasslärarna i årskurs 1 på den andra.  

 

4.2.2 Urval av elever för intervjuer  
Då enskilda elever i årskurs 1 skulle väljas för intervju, var intentionen att minimera 

forskarens påverkan under problemlösningssituationen (Denscombe, 2009). Jag ville studera 

barnen då de så självständigt som möjligt löste problemet, och vid det andra intervjutillfället 

även följde fingerfemmans steg på egen hand. De båda klasslärarna ombads därför att välja ut 

tre elever var som kommit igång med läsningen, bland annat för att inte forskaren skulle 

behöva läsa problemet för eleverna med de eventuella betoningar som kan bli följden. 

Namnen på de elever som ”knäckt läskoden” skrevs ner på lappar, varifrån klasslärarna 

slumpvis drog tre var. Dessa elever kallas Elin, Erik, Ella, Eleonora, Embla och Ester. För att 

kunna undersöka om elever i behov av särskilt stöd i matematik har särskild nytta av 

fingerfemman, ombads klasslärarna i årskurs 3 och 5 att göra ett målstyrt urval av två elever 

var utifrån den aspekten. I rapporten benämns dessa elever Tuva och Teodor respektive Frida 

och Fabian. För att minska risken att dessa elever skulle känna sig utpekade, slumpades även 

två andra elever per klass till att delta i intervjuer; Tindra och Tea ur 3:an samt Filip och Frans 

ur 5:an. Jag försäkrade mig via klasslärarna om att de elever ur årskurs 3 och 5 som nu valts 

ut hade gått i klassen sedan årskurs 1, och därmed arbetat med fingerfemman på lågstadiet. 

 

4.2.3 Val av elever för observation 
Jag valde att inte göra någon observation i den klass jag själv är deltidslärare, då det hade 

varit svårt att plötsligt ha rollen som passiv observatör (Denscombe, 2009). Då den första 

observationen skulle genomföras, placerade jag mig i klassrummet innan eleverna kommit in. 

Jag visste inte vilka platser eleverna hade, så urvalet av de fyra elever som satt närmast är 

därför slumpmässigt (Denscombe, 2011). För att kunna göra jämförelser observerades vid det 

andra observationstillfället samma fyra elever. Ingen av dessa elever är i behov av särskilt 

stöd i matematik. 
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4.2.4 Urval problemlösningshäften 
När det gäller antalet rätta svar, bortfall och reflektioner i form av färgmarkeringar har 

insamlad data från samtliga elever i årskurs 1 använts, 40 häften. Av tidsskäl slumpades sedan 

10 häften ut, och numrerades 1-10. I dessa elevhäften undersöktes även bilder, mattespråk, 

understrykningar och eventuellt samband mellan bild och rätt svar. 

 

4.3 Datainsamling  

Tabell 1 (s.13) visar en sammanställning över de datainsamlingsmetoder som använts och 

vilken forskningsfråga informationen förväntats användas till. För att få en så heltäckande 

bild som möjligt av vad som händer då fingerfemman introduceras och används vid 

problemlösning i årskurs 1 genomfördes i studien både observationer, elev- och 

lärarintervjuer samt insamling av elevers dokumentation av sin problemlösning från 10 

lektioner. Då jag är deltidslärare i den ena klassen, 1B, har mina egna anteckningar från 3 

problemlösningslektioner bidragit med ytterligare data. För att undersöka eventuell behållning 

av fingerfemman högre upp i årskurserna, genomfördes intervjuer med elever och lärare i 

årskurs 3 och årskurs 5, i klasser som tidigare jobbat med fingerfemman. Studiens olika 

metoder för datainsamling gav möjlighet till triangulering, både mellan metoder och 

informanter. Det innebär att insamlade data har jämförts, kontrasterats och integrerats, och 

ökar möjligheten till en utförlig beskrivning (Denscombe, 2009).  
 

4.4 Procedur 

Nedan presenteras genomförandet av studiens olika delar samt motivering av valda 

datainsamlingsmetoder.  

 

4.4.1 Introduktion av fingerfemman             
I studien introducerades fingerfemman i två åk-1-klasser, med hjälp av respektive klasslärare. 

Klasserna benämns hädanefter 1A och 1B. Varje elev fick ett häfte som innehöll 8 

textuppgifter (bilaga 1) samt plats för dokumentation av lösningar och reflektion över den 

egna problemlösningsprocessen (figur 3). Klasserna behandlade gemensamt ett problem i 

taget vid 1-2 tillfällen i veckan under fem veckor. Problemen i häftet valdes med tanke på att 

de skulle anknyta till elevernas förkunskaper och vara en lagom utmaning för de flesta elever 

i årskurs 1. Jag gjorde bedömningen att ingående ord och begrepp är på en lämplig nivå för 

höstterminen i åk 1. Däremot planerade jag inte någon tydlig progression då det gäller typen 

av textuppgifter. Pfannenstiel et al. (2015) menar att svårighetsgraden successivt bör öka i hur 

det matematiska innehållet uttrycks i textuppgifter; från förändringar som innebär att lägga 

ihop/dra ifrån till mer abstrakta, jämförande uppgifter. Som exempel är uppgifter som leder 

till operationen 3 + 4 = ? eller 7 – 4 = ? enklare och bör föregå uppgifter av typen; 3 + ? = 7 

och ? – 4 = 3. Problemlösningsuppgifterna i häftet följer dock inte en sådan utveckling. 

Anledningen till detta är främst att de skulle innebära en utmaning för eleverna, utan någon 

direkt given lösningsmetod. Det är ju det som skiljer ett problem från en vanlig textuppgift 

(Skolverket, 2011a; Hagland et.al., 2005). 

 

Lärarna i årskurs 1 fick en kopia av de sidor ur lärarhandledningen som handlar om arbetet 

med fingerfemman ur läromedlet Eldorado (Olsson & Forsbäck, 2016). Den första 

textuppgiften i häftet, Trappan, fick eleverna först försöka lösa innan fingerfemman 

introducerats. Vid nästa lektion visades stegen i fingerfemman, och läraren visade hur 
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lösningsprocessen av Trappan kunde gå till när fingerfemman används. A3-stora bilder av 

fingerfemman sattes upp på väggarna i klassrummet. Bilder av fingerfemman i A4-storlek 

plastades in för att även kunna ligga framme på elevernas bord då de jobbade med 

problemlösning. De övriga uppgifterna i häftet, vilka hädanefter numreras 1-8, presenterades 

1-2 st. per vecka. Inledningsvis har lärarna läst uppgiften högt för klassen, minst två gånger. 

Sedan har läraren även uppmanat eleverna att använda fingerfemman då de på egen hand ska 

lösa problemet, samt påmint om de olika stegen. Under det att eleverna arbetat självständigt 

med uppgiften har de, som under vilken lektion som helst, kunnat be läraren om hjälp med att 

till exempel läsa uppgiften igen, förklara begrepp osv.  

 

Med röd, gul eller grön penna har eleverna för varje problem markerat hur de klarat de olika 

stegen i fingerfemman (figur 3). Om till exempel det gick bra att läsa uppgiften, ritades en 

grön prick på det första fingret. Om det var svårt att skriva på mattespråket och eleven 

behövde hjälp, markerades det med en röd prick. Gult betydde mittemellan; eleven fick 

kanske fundera noga och försöka flera gånger, men klarade det ganska bra. När alla elever 

löst problemet och jobbat sig igenom fingerfemmans alla steg, har läraren lett en genomgång 

av olika lösningar; olika sätt att tänka, rita, skriva på mattespråket samt kontrollera svarets 

rimlighet.   

 

4.4.2 Klassrumsobservationer 
För att se eventuella effekter på klassrumsnivå av fingerfemman, genomfördes observationer i 

1A då de jobbade med problemlösning, ”före” och ”efter” fingerfemman. Utifrån 

litteraturstudier på områdena problemlösningsförmåga och självreglerat lärande identifierades 

aspekter som skulle kunna vara relevanta samt möjliga att observera och registrera 

(Denscombe, 2009). Efter en pilotobservation av en matematiklektion i årskurs 2 utformades 

ett observationsschema (bilaga 2). Det jag försökte observera var hur ofta eleverna bad läraren 

om hjälp, frågornas karaktär då de bad om hjälp samt hur de löste problemet. Som observatör 

hade jag vid lektionens start presenterat mig kort och informerat eleverna om att jag inte 

skulle delta i lektionen utan bara iaktta. Min placering i ett hörn av klassrummet gjorde att jag 

tydligt kunde se läraren och alla elever. För att observationen skulle bli möjlig att genomföra 

tittade jag på hela klassen endast då det gällde hur ofta eleverna bad läraren om hjälp. För 

övrigt fokuserade jag på de fyra elever som hade sina platser närmast mig, och deras agerande 

under problemlösningsprocessen. Vid det andra observationstillfället, efter att fingerfemman 

introducerats och använts i fem veckor, försökte jag även observera i vilken utsträckning 

eleverna använde fingerfemman och vilka steg de behövde hjälp med.  

 

4.4.3 Elevintervjuer  
Denna datainsamlingsmetod bestod egentligen inte av regelrätta intervjuer utan mer av ett 

strukturerat samtal som handlade om elevens känslor, tankar och beteenden under tiden 

eleven löste ett problem. I rapporten benämns denna metod för datainsamling ändå intervju, 

då det ligger närmast definitionsmässigt. Det faktum att eleverna var medvetna om att en 

undersökning pågick och att situationen en lärare-en elev i ett enskilt rum är olik deras 

naturliga skolsituation innebär till exempel att det inte kan räknas som en deltagande 

observation (Denscombe, 2009).  

 

4.4.3.1 Årskurs 1 

För att undersöka hur elevers problemlösningsförmåga eventuellt förändras då de använder 

fingerfemman, ville jag under intervjuerna försöka få syn på i vilken grad eleven uppvisade 

kännetecken på framgångsrik problemlösning. Dessa kriterier som utgår från studiens 

forskningsbakgrund består i elevens tro på att klara uppgiften, ha en plan för lösningen, 
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användning av bild som lösningsmetod, stöd av matematiska symboler/aritmetiska 

beräkningar, övervakning och modifiering av lösningen under processens gång samt kontroll 

av lösningen efteråt. Även frågor som ledde eleven till reflektion av den egna 

problemlösningsprocessen ställdes för att se om denna förmåga utvecklats under projektets 

gång, då den har stor betydelse för problemlösningsförmågan (Lester, 1996; Van Luit & 

Kroesbergen, 2006; Taflin 2007). Intervjuguide 1 (bilaga 3) och den textuppgift som eleverna 

under intervjusituationen skulle lösa (bilaga 4) testades först i en pilotintervju med en elev i 

årskurs 1, Elin. Jag ansåg dock att ingen förändring behövde göras, utan behöll intervjuguiden 

oförändrad. Med anledning av detta kunde jag använda mig även av denna pilotintervju i 

resultatet.  

 

Intervjuerna utfördes i ett avskilt rum i anslutning till klassrummet. Varje intervju tog ca 20 

min. För att både skapa en avslappnad intervjusituation och för att koppla 

problemlösningsuppgiften till elevens erfarenhet, inleddes intervjuerna med ett samtal kring 

en bild från en djuraffär; elevens erfarenheter av besök i sådana samt av husdjur i allmänhet. 

Bilderna som användes till problemen i intervjusituationerna är av upphovsrättsliga skäl 

borttagna ur rapportens bilagor. Sedan informerades eleven att hen skulle få läsa en 

matematikuppgift (Bilaga 4, uppgift 1) som handlade om djuraffären, och försöka lösa den. 

Eleven uppmuntrades att ”tänka högt”, och frågor ställdes för att försöka ta reda på hur eleven 

tänkte. Eleven hade papper och penna framför sig som hen uppmuntrades att vid behov 

använda för att lösa uppgiften. I rummet fanns även leksakspengar; enkronor, femkronor och 

tior. Dessa låg inte synliga för eleven från början utan togs endast fram om eleven verkade ha 

kört fast. Detta av den anledningen att jag ville se om eleven istället kunde använda bilden 

som en ersättning för plock-material (Malmer, 2002).  

 

Efter att de båda förstaklasserna arbetat med fingerfemman i fem veckor genomfördes nästa 

intervju, i två delar. Även denna gång skulle eleven lösa ett problem (bilaga 4, uppgift 2a) och 

jag ställde samma frågor som vid den första intervjun. Om eleven spontant använde 

fingerfemman för att lösa detta problem, ställde jag frågor om elevens upplevelse av 

fingerfemman redan nu (bilaga 5; intervjuguide 2). Om eleven inte använde fingerfemman till 

det första problemet, fick hen ett nytt problem (bilaga 4, uppgift 2b) och uppmaningen att 

använda fingerfemman för att försöka lösa det. Jag ställde då frågor från intervjuguide 2 om 

elevens upplevelse av fingerfemman som helhet, och om de olika stegen.  

 

4.4.3.2 Årskurs 3 och 5 

Intervjuerna i årskurs 3 och 5 skedde under samma förutsättningar som de i årskurs 1; i ett 

avskilt rum, samtal kring en bild inledningsvis, frågor som ställdes under det att eleven löste 

en textuppgift i matematik, tidsåtgång ca 30 min. Eftersom dessa elever tidigare använt 

fingerfemman, ville jag först se om de spontant tog hjälp av den då de skulle lösa problemet 

(bilaga 6 och 7, uppgift 1). Om eleven inte nämnde eller verkade använda fingerfemman, fick 

hen ett ytterligare problem (bilaga 6 och 7, uppgift 2) och uppmaningen att använda 

fingerfemmans steg för att lösa det. Vid dessa intervjuer användes därför både intervjuguide 1 

(bilaga 3) och 2 (bilaga 5).  

 

Alla intervjuer i studien ljudspelades med hjälp av mobiltelefon för att minska behovet att 

anteckna under tiden.  

 

4.4.4 Elevers dokumentation av lösningar och reflektion 
I samband med att fingerfemman introducerades för förstaklasserna i studien delades ett 

problemlösningshäfte (bilaga 1) ut till varje elev. Under de veckor datainsamlingen pågick 
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arbetade klasserna med 1-2 textuppgifter ur häftet per vecka, 30-40 min per tillfälle. Under 

dessa lektioner presenterade läraren problemet, och eleverna arbetade sedan självständigt med 

uppgiften i sitt häfte med hjälp av fingerfemman. När eleven följt alla steg i fingerfemman 

och ansåg sig var klar med lösningen, skulle hen reflektera över problemlösningsprocessen. 

Beroende på hur eleven tyckte att varje steg gick, markerade hen med grönt, gult eller rött på 

respektive finger i en fingerfemma som fanns intill varje textuppgift i häftet. Resultatet av 

färgmarkeringarna visas i tabell 3, s.23. 

 

4.4.5 Lärarintervjuer 
Med utgångspunkt i litteraturstudier samt data från klassrumsobservationer, elevintervjuer och 

problemlösningshäften utformades intervjuguider (bilaga 8, 9 och 10) för semistrukturerade 

intervjuer med lärarna i årskurs 1, 3 och 5. Frågornas ordningsföljd varierade och följdfrågor 

ställdes vid behov. Intervjuerna med lärarna i årskurs 1 genomfördes efter de fem veckor 

klasserna arbetat med fingerfemman. Frågorna kretsade kring lärarens upplevelser av 

fingerfemmans betydelse för elevernas prestationer och för klassrumssituationen under 

problemlösningslektionerna. Intervjuerna med lärarna i årskurs 3 och 5 handlade om huruvida 

eleverna fortfarande använder fingerfemman, vad eleverna generellt lyckas bra med och vilka 

svårigheter de brukar ha vid problemlösning samt lärarens tankar om att använda 

fingerfemman eller liknande högre upp i årskurserna. 

 

4.4.6 Mina egna anteckningar från problemlösningslektioner i årskurs 1  
Efter de tre problemlösningslektioner jag själv genomfört i 1B har jag fört loggbok över hur 

det gått; vad eleverna verkat haft svårast med, hur de löst problemet, i vilken utsträckning de 

verkar ha hjälp av sina bilder m.m. Dessa erfarenheter och reflektioner har varit till nytta i 

samtalet med de andra lärarna i årskurs 1 kring deras upplevelser av att använda 

fingerfemman. 

 

4.5 Databearbetning och analys 

Här förklaras hur studiens insamlade data analyserats för att kunna presenteras som svar på 

forskningsfrågorna. För att kunna beskriva hur elevers problemlösningsförmåga eventuellt 

förändras då fingerfemman används har jag genom observationer, elevintervjuer och genom 

att granska elevlösningar tittat efter, enligt mina litteraturstudier, betydande aspekter för 

denna förmåga. Dessa har varit  

 

 elevens tro på att klara uppgiften  

 om eleven haft en plan för genomförandet 

 användandet av bild som lösningsmetod 

 om eleven övervakar och modifierar sitt beteende under lösningsprocessen  

 kontroll av lösningen efteråt 

 om eleven kommit fram till rätt svar 

 elevens självständighet under problemlösningsprocessen  

 elevens reflektioner efter problemlösningsprocessen  

 

Vid tolkningen av elevernas lösningar i problemlösningshäftet har jag haft möjlighet att även 

ställa frågor till de deltagande klasslärarna i årskurs 1 för att öka validiteten i min analys 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Hur elever och lärare upplever att använda fingerfemman i 

problemlösningsprocessen har undersökts genom intervjuer och klassrumsobservationer. Då 
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det gäller lärarintervjuerna har jag i efterhand haft möjlighet att återkomma till informanterna 

med kontrollfrågor för att undvika feltolkningar. 

  

Data från elev- och lärarintervjuer har genomgått en kvalitativ innehållsanalys och sorterats in 

i tabeller, indelade i olika kategorier. Innehållsanalys av mer kvantitativ typ har använts för 

data från observationer och problemlösningshäften, som också organiserats i tabeller. Data 

från studiens olika insamlingsmetoder har sedan jämförts, kontrasterats och integrerats för att 

upptäcka eventuella mönster men också motsägelser. Dessa har sedan sammanställts och 

redovisas i resultatdelen. 

 

4.5.1 Problemlösningshäftet 
Eftersom de textuppgifter eleverna i årskurs 1 arbetat med i studien har varit av varierande 

svårighetsgrad, skulle det kunna vara missvisande att lägga för stor vikt vid om antalet rätta 

svar har ökat under perioden. Men fler korrekta, eller åtminstone rimliga, svar kan naturligtvis 

vara indikatorer på en utvecklad förmåga att lösa problem och att bedöma rimlighet. Det jag 

även sökt i elevernas lösningar för att kunna se om deras problemlösningsförmåga utvecklats 

är hur de använder bilden; inte alls, dekorativt, illustrativt eller schematiskt (Hagland, 2007), 

och om de oftare översätter sina tankar till matematiska symboler samt om mattespråket 

utvecklats från enstaka siffror till hela matematiska uttryck. Här har kategorierna varit: inget 

mattespråk, del av mattespråk, fullständigt mattespråk samt icke överensstämmande 

mattespråk, när de matematiska uttryck som skrivits ner inte verkar ha med elevens 

lösningsmetod att göra. 
 

Om och hur eleverna kontrollerat svarets rimlighet har för det mesta inte gått att se i dessa 

skriftligt dokumenterade lösningar. En anledning till detta är att det så tidigt i barnens 

skolgång (höstterminen i årskurs 1) inte blir särskilt många nedskrivna beräkningar som går 

att utföra ”baklänges”, t.ex. kontrollera 15 -7 = 8 med 7 + 8 = 15. Då det gäller elevens 

reflektioner av den egna processen, har antalet gröna, gula och röda markeringar räknats för 

varje steg i varje uppgift.  

 

4.5.2 Observationer 
Här jämfördes från observation 1 och 2 den tid eleverna använde till att läsa och förstå 

uppgiften innan de synbart satte igång med sin lösning på papperet eller med konkret 

material. Antalet handuppräckningar räknades också och jämfördes mellan de två 

observationstillfällena, som ett mått på elevens självständighet i problemlösningsprocessen. 

Vad eleverna bad om hjälp med var också ett mått för jämförelse; om det gällde det 

matematiska innehållet eller vilket som var nästa steg i arbetsprocessen.  

 

4.5.3 Elevintervjuer  
Jag lyssnade igenom varje intervju 2-3 gånger samtidigt som jag hade det papper framför mig 

där eleven ritat och/eller skrivit sin lösning. Data som var relevant för studiens 

forskningsfrågor sorterades in i en tabell utifrån bestämda kategorier. Dessa handlade om till 

viss del om elevens tankar och känslor men mest beteenden innan problemlösningen 

påbörjades, under lösningsprocessen samt efteråt. Resultaten jämfördes mellan den situation 

då eleven inte använde fingerfemman (del 1) och då hen gjorde det (del 2) samt mellan 

eleverna, utifrån deras olika behov av stöd i matematik. Mönster som framträtt har 

sammanställts och redovisas i resultatdelen. Elevens upplevelser av fingerfemman var också 

en kategori för dataanalys. I vilken utsträckning eleven minns stegen och spontant använder 

sig av fingerfemman liksom ökad säkerhet i processen då hen använt fingerfemman, har 

använts som mått på lösningsrutinens nytta för eleven.  
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4.5.4 Lärarintervjuer  
Ljudinspelningen från varje intervju genomlyssnades 2-3 gånger och relevant data sorterades 

in i en tabell utifrån på förhand bestämda kategorier. Dessa handlade i årskurs 1 om lärarens 

upplevelse av fingerfemmans eventuella påverkan då det gäller elevernas beteende i 

problemlösningsprocessen, deras förmåga att lösa problem på ett framgångsrikt sätt samt 

fingerfemmans betydelse för elever i behov av särskilt stöd i matematik. I årskurs 3 och 5 

berörde de förutbestämda kategorierna lärarens upplevelse av elevers styrkor respektive 

svårigheter då det gäller problemlösning, hur eleverna uttrycker sig när de behöver hjälp samt 

om läraren tror att en modell liknande fingerfemman kan vara till nytta även för äldre elever. 

Då det under intervjun med läraren i årskurs 3 visade sig att de fortfarande använder 

fingerfemman aktivt, analyserades dessa data även utifrån samma kategorier som för lärarna i 

årskurs 1.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Här redovisas hur studien tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 

2002). Även om undersökningen inte innefattade frågor av privat eller etisk känslig karaktär, 

inhämtades samtycke från skolledare, lärare, elever och vårdnadshavare (samtyckeskravet). 

Informationsbrev skickades till lärare (bilaga 11 och 12) och vårdnadshavare (bilaga 13 och 

14) med en kort beskrivning av projektet och deltagarnas roll. Elever och lärare upplystes om 

att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan 

(informationskravet). Jag berättade att intervjuerna skulle spelas in och att ljudupptagningen 

endast skulle avlyssnas av mig och raderas direkt projektet avslutats, samt att både skolornas 

och deltagande personers namn skulle avidentifieras och ersättas med fingerade namn 

(konfidentialitetskravet). Lärare och vårdnadshavare informerades om att studiens resultat 

endast kommer att användas i forskningssyfte och att den färdiga rapporten kommer att 

publiceras i Umeå universitets digitala vetenskapliga arkiv, DiVA (nyttjandekravet). 
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5. Resultat 

Den genomförda studien har haft både ett kortsiktigt, detaljerat perspektiv i årskurs 1 och ett 

mer långsiktigt perspektiv i årskurs 3 och 5, då det gäller eventuella effekter av 

fingerfemman. I följande kapitel sammanställs, beskrivs och jämförs resultaten ur båda dessa 

perspektiv utifrån undersökningens forskningsfrågor. Först visas en sammanställning av de 

olika datainsamlingsmetodernas huvudsakliga resultat (tabell 2).  
 
Tabell 2 

Sammanställning av huvudsakligt resultat av studiens datainsamlingsmetoder 

Datainsamlingsmetod Huvudsakligt resultat 

Elevintervju före och efter fingerfemman, åk 1 Eleverna har i större utsträckning en plan för genomförandet då 

fingerfemman används. Eleverna använder bild som 
lösningsmetod i högre grad när de använder fingerfemman.  

 

Klassrumsobservation före och efter fingerfemman, åk 1 Eleverna mer självständiga i problemlösningsprocessen med hjälp 
av fingerfemman. Mer tid läggs på att förstå uppgiften när 

fingerfemman används. 

 
Häften med elevers problemlösning, åk 1 När elever ritar bild till en uppgift, ökar sannolikheten att hen 

klarar att lösa problemet. Om eleven skrivit något på mattespråket 

eller inte verkar mer bero på typen av uppgift, än om 
fingerfemman använts i processen. 

 

Lärarintervjuer åk 1 samt egna anteckningar från 3 lektioner 

 

Lämpligt att införa fingerfemman tidigast under vårterminen åk 1. 

Fingerfemman är ett bra stöd för hur textuppgifter kan angripas. 

Fingerfemman bidrar till att eleverna ritar bild, och på så sätt 
lyckas bättre med problemlösning. Fler elever blir delaktiga i 

gemensamma diskussioner genom att fingerfemman 

uppmärksammar vägen till svaret. 
 

Elevintervjuer åk 3 

 

Användning av fingerfemman bidrar till att eleverna i större 
utsträckning planerar och övervakar sin lösning. Lösningen 

genomförs mer utförligt, då eleverna både ritar och skriver på 

mattespråket. Elever klarar oftare att lösa en uppgift korrekt om de 
ritar bild. Fingerfemman upplevs som ett stöd i 

problemlösningsprocessen. 

  
Elevintervjuer åk 5 Elever som följer stegen i fingerfemman klarar i högre grad att 

lösa en textuppgift rätt. De flesta elever har glömt fingerfemman 

sedan de slutade använda den i åk 3, och följer inte fingerfemmans 
steg vid problemlösning i årskurs 5.  

  

Lärarintervju åk 3  

 

Elever får genom fingerfemman stöd i hur de kan ta sig an ett 
problem. Eleverna blir mer självständiga i 

problemlösningsprocessen med hjälp av fingerfemman, vilket 

frigör tid för läraren att hjälpa elever i matematiksvårigheter. 
Elever lägger mer tid på att läsa och förstå uppgiften när de 

använder fingerfemman. Fingerfemman innebär att elever 
använder fler representationsformer. Det medför att de i högre 

utsträckning kan kontrollera sin lösning, samt utföra den korrekt.  

 
Lärarintervju åk 5 Elever som inte använder fingerfemman har ofta för bråttom i 

problemlösningsprocessen. De ritar sällan, och hoppas ofta över att 

kontrollera sin lösning. Varje problem tar mer tid om 
fingerfemman eller liknande modell används, men lösningarna blir 

av högre kvalitet. Fingerfemman bör anpassas och användas även i 

högre årskurser.  
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5.1 Hur förändras elevernas problemlösningsförmåga när de använder 

fingerfemman? 

Undersökningens resultat på denna forskningsfråga delas upp i underrubriker utifrån stegen i 

fingerfemman. Inledningsvis presenteras figur 5 och tabell 3, eftersom de nämns under flera 

av avsnittets underrubriker 

 

 
Figur 5. Diagram över antal rätta svar i problemlösningshäftet, årskurs 1. Bortfall beror på att elever var sjuka alternativt inte 

hann eller gav upp vissa uppgifter. 40 häften. 

 

Som figur 5 visar, varierar antalet rätta svar oberoende av tiden under de fem veckor eleverna 

arbetat med fingerfemman - ingen tydlig trend kan ses.  
 

Tabell 3 

Elevers reflektioner över de olika stegen i problemlösningsprocessen, åk 1. Fördelning mellan gröna (lätt), 

gula (mittemellan) och röda (svårt) markeringar för varje uppgift, samt längst ner medelvärdet m (procent). 40 

häften. 

 

5.1.1 Läs uppgiften 
Antalet gånger eleverna läser texten i en uppgift verkar under intervjuerna mer bero på 

uppgiftens karaktär, än om fingerfemman har använts. En del uppgifter är lätta att komma 

ihåg och läses bara en gång innan eleverna sätter igång med sin lösning. Andra uppgifter har 
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Resultat problemlösningshäfte, åk 1 

rätt svar fel svar bortfall närv. bortfall sj

Uppg. Läs uppgiften   Förstå frågan   Rita enkelt Skriv på matte- 

språket 

Är svaret rimligt? 

 grön gul röd grön gul röd grön gul röd grön gul röd grön gul Röd 

1 48 26 26 27 58 15 74 9 17 44 29 27 36 39 25 

2 39 15 46 19 62 19 50 19 31 61 12 27 38 35 27 

3 47 29 24 47 18 35 47 29 24 65 12 23 53 6 41 

4 50 25 25 31 50 19 62 19 19 59 28 13 66 22 12 

5 50 34 16 58 36 6 75 19 6 52 18 30 67 12 21 

6 50 39 11 28 56 16 83 11 6 39 28 33 56 11 33 

7 63 20 17 50 27 23 80 10 10 37 20 43 43 17 40 

8 53 27 20 74 13 13 87 13 0 53 40 7 87 13 0 

m 50 25 25 42 40 18 70 16 14 51 23 26 56 19 25 



 

 24 

fler begrepp och ingående variabler som eleven behöver läsa flera gånger för att minnas och 

förstå. Eleverna i årskurs 1 läser inte igenom textuppgiften fler gånger under den andra 

intervjun, då de använt fingerfemman under fem veckor. Lärare 1A upplever dock att de 

elever i klassen som kan läsa, läser uppgiften mer ordentligt i slutet av perioden, innan de ber 

läraren om hjälp. Tre av eleverna i årskurs 3 läser om texten i uppgiften Nötter (bilaga 5) då 

de uppmanats att följa fingerfemmans steg. I den inledande uppgiften, Igelkotten Ingvar 

(bilaga 5), läste däremot ingen av dem om texten efter den första genomläsningen. Dessa 

elever, som fortfarande använder fingerfemman vid problemlösning i den ordinarie 

matematikundervisningen, brukar vanligtvis uppmanas av sin lärare att läsa en uppgift flera 

gånger. Lärare 3 menar att ett resultat av att hennes klass använt fingerfemman sedan årskurs 

1 är att ”De vet att de ska läsa flera gånger innan de ber om hjälp”. I årskurs 5 läser Filip och 

Frans om den första uppgiften Frukt (bilaga 7). När de sedan använder fingerfemman till 

Cykeltur (bilaga 7), är det endast Frida som läser om texten i uppgiften innan hon börjar att 

arbeta med lösningen. 

 

Sammanställningen av årskurs-1-elevernas reflektioner (tabell 3) visar att 50 % av eleverna 

tycker att steget Läs uppgiften är svårt eller ganska svårt, och 50 % tycker det är lätt. Det var 

väntat att många elever så tidigt i årskurs 1 skulle tycka att det var svårt att läsa texten i 

uppgifterna. Lärarna i de båda ettorna har därför läst texterna högt för klassen minst två 

gånger.  

 

5.1.2 Förstå frågan 
En strategi för att bättre förstå sambandet mellan ett problems ingående variabler och vad som 

frågas efter är att stryka under viktiga fakta samt själva frågan. Under den första 

klassrumsobservationen i årskurs 1 gjorde ingen av de fyra elever som fokuserades detta. Vid 

klassrumsobservation 2, då fingerfemman användes, strök två av dessa fyra elever under 

frågan. Figur 5 visar i vilka uppgifter i problemlösningshäftet eleverna strukit under frågan 

och/eller ingående variabler.  

 

 
Figur 6. De uppgifter där eleven strukit under frågan och/eller ingående variabler. Elevhäfte 1-10. 
 

Diagrammet tyder på att eleverna i årskurs 1 oftare stryker under viktiga delar i textuppgiften 

ju längre tid de arbetat med fingerfemman. En möjlig förklaring till att så många som sex av 

tio strök under frågan redan i uppgift 3a, skulle kunna vara att läraren eventuellt påminde om 

detta då de jobbade med den uppgiften. En annan strategi för att förstå en uppgift bättre är att 

omformulera textinnehållet med egna ord. Data från elevintervjuerna kunde dock inte påvisa 

att detta skedde oftare då eleverna använde sig av fingerfemman. Eleverna i årskurs 1 gjorde 

detta både före och efter fingerfemman introducerats. Eleverna i årskurs 3 gjorde det förvisso 

i mindre utsträckning i Igelkotten Ingvar än i Nötter, till vilken de uppmanats att använda 
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fingerfemman, men det är troligt att det beror på den senare uppgiftens högre komplexitet. 

Igelkotten Ingvar behövde de kanske inte omformulera med egna ord för att förstå.  

Resultat från elevintervjuerna visar att eleverna i större utsträckning har en plan för sin 

problemlösning då de känner till och använder fingerfemman. Tre av de sex eleverna i årskurs 

1 verkar i den första intervjun inte ha någon plan för sin lösning av Djuraffären. Efter 

perioden med fingerfemman uttrycker däremot alla sex att de har en plan för genomförandet 

av problemlösningen. Även de fyra eleverna i årskurs 3, som är vana att använda 

fingerfemman, ger uttryck för att ha en plan innan de inleder genomförandefasen. Av eleverna 

i årskurs 5 uttrycker Filip och Frans, men inte Frida och Fabian, att de har en plan för sin 

lösning innan de sätter igång med Frukt. När dessa elever använder fingerfemman till 

Cykeltur är det endast Fabian som inte tycks ha någon plan.  

 
Vid intervjun lade Frida i årskurs 5 ner mycket tid på steget förstå frågan i uppgiften Frukt 

(bilaga 7). Till denna uppgift använde ingen av eleverna uttalat fingerfemman, men Frida 

följde egentligen alla ingående steg ändå. Hon funderade länge och ritade till sist en bild av 

hur hon uppfattade begreppet en tredjedel och frågade mig om hon uppfattat det rätt. Efter 

klartecken satte hon igång med att testa vilka tal som kunde delas både på hälften och i 

tredjedelar. Frida kom så småningom fram till en korrekt lösning trots att hon inte brukar ha 

så lätt för matematik. Filip och Frans däremot, som inte har några matematiksvårigheter, 

verkade inte ägna tid åt detta steg utan satte genast igång att räkna för att komma till ett svar. 

De klarade inte att lösa uppgiften rätt, vilket inte heller Fabian gjorde.  

 

Vid en jämförelse av antalet rätta svar på varje uppgift i ettornas problemlösningshäfte (figur 

4) och deras reflektioner (tabell 3), märks inget samband mellan hur lätt eleverna tyckte det 

var att förstå frågan och antal rätta svar på samma uppgift. Som exempel svarade alla elever 

rätt på uppgift 1, men 73% tyckte det var ganska svårt eller svårt att förstå frågan. Endast 27% 

tyckte frågan var lätt att förstå. Då det gäller uppgift 8, som många elever svarade fel på, 

tyckte 74% att frågan var lätt att förstå, medan endast 26% ansåg att den var ganska svår eller 

svår att förstå. Tabell 3 visar att förstå frågan är det steg i problemlösningsprocessen som i 

genomsnitt fått minst andel gröna markeringar, endast 42%. Detta kan  jämföras med 50%, 

70%, 51% respektive 56% gröna markeringar på övriga fingrar. I genomsnitt är 58% gul- eller 

rödmarkerade på steget Förstå frågan.  

 

5.1.3 Rita enkelt 
I elevhäftena har det inte gått att se någon progression i hur elevernas bilder utvecklats under 

perioden, till exempel från dekorationer och illustrationer till mer schematiska bilder. En klar 

majoritet av bilderna har varit schematiska ända från början. Däremot finns ett samband 

mellan om eleven ritat bild och om hen svarat rätt på uppgiften, vilket visas i tabell 4.  

 
Tabell 4. 

Samband mellan ej ritad bild och fel svar. Problemlösningshäfte 1-10, årskurs 1 
 

 

Elevhäfte 

nr. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ej ritat till 

uppgift nr. 
8 6   7a  2a, 2b, 2c 2a, 2c, 6 2a, 2b 2a, 2b, 2c 

Fel svar på 

uppgift nr. 
8 6   5, 7a 6 2c 2a, 2c  2a, 2c 
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Ingen av de sex eleverna i årskurs 1som deltar i intervjuer ritar spontant till I djuraffären 

(bilaga 4, uppgift 1), innan fingerfemman introducerats i klassen. När de funderat en god 

stund, uppmanas de att rita på papperet de har framför sig. De två elever vars bilder är en 

dekoration respektive illustration klarar att lösa a-uppgiften, men inte b och c. De fyra elever 

som ritar schematiskt klarar att lösa både a, b och c. I den första delen av elevintervju nr 2 i 

årskurs 1 använder tre av eleverna spontant fingerfemman då de ska lösa uppgiften Kaniner 

(bilaga 4), och ritar som lösningsmetod. Av de tre elever som inte använder fingerfemman till 

uppgiften, ritar två inte heller någon bild. Ella ritar på uppmaning, då hon verkar ha kört fast. 

Hon ritar då en schematisk bild som hjälper henne att hitta lösningen.  

 
En del av studiens elevbilder är svåra att placera i någon av Haglands (2007) kategorier 

dekoration, illustration respektive schematisk bild. Jag ser dem mer som minnesanteckningar; 

eleven ritar det hen får reda på i texten, men blandar matematiska symboler och bild på ett sätt 

som gör det svårare för dem att lösa uppgiften än om de hade avbildat innehållet enbart med 

bildrepresentation. Figur 6 visar Elins bild till uppgiften Nötter för årskurs 1 (bilaga 4). Hon 

börjar att skriva siffran 5 för det totala antalet nötter. Som matematiskt uttryck för 3 fler än 

skriver Elin sedan ”3 +”. Här verkar det som att det hon skrivit på mattespråket leder henne 

till att tro att Puff har samlat 2 nötter, eftersom 3 + 2 =5.  

 

 
Figur 7. Elins bild till Nötter. En bild som fungerar som en minnesanteckning men varken kan räknas som dekoration, 

illustration eller schematisk bild, enligt Haglands (2007) definitioner.  

 

Om Elin istället hade ritat tre nötter hos Piff och två hos Puff, kanske hon hade sett att 

skillnaden inte var tre? Det gjorde Ester som först testade samma lösning som Elin, men såg i 

sin bild att det inte blev rätt (figur 7).  

 

 
Figur 8. Ester ritar först att Piff plockat tre nötter och Puff två. Sedan ser hon att Piff då inte har tre fler än Puff, och testar 

lösningen till höger, där Piff plockat fyra nötter och Puff en.  

 
Alla sex elever i årskurs 1 klarar att lösa uppgiften Kaniner (bilaga 4) rätt, även de två som 

inte ritade. Eftersom Elin, Embla och Ester inte använder fingerfemman spontant till Kaniner, 

uppmanas de därför att försöka lösa uppgiften Nötter (bilaga 4) och följa fingerfemmans steg. 

Elins bild (figur 7) är inte schematisk, och hon svarar fel på uppgiften. Embla och Ester (figur 
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8 och 9) ritar däremot schematiska bilder och hittar till slut rätt lösning, efter att först ha testat 

och förkastat en annan. Det var tydligt att de använde sina bilder för att lösa uppgiften. ”Här 

ser man att Piff har tre fler än Puff”, säger Embla om sin bild till Nötter (figur 9). 

 

 

 
Figur 9. Emblas bild till uppgiften Nötter, åk 1. 

 

Rita enkelt är det steg i problemlösningsprocessen som eleverna i årskurs 1 verkar tycka är 

enklast, enligt färgmarkeringarna i häftet (tabell 4). Detta finger har klart största andelen 

gröna markeringar; 70% jämfört med 50%, 42%, 51% och 56% på övriga fingrar i 

fingerfemman. 

 

Eleverna i årskurs 3 som använt fingerfemman sedan årskurs 1 är vana att rita som 

lösningsmetod, enligt både elev- och lärarintervjuer. Under den första delen av intervjun, då 

jag inte uppmanar dem att använda fingerfemman, är det dock ingen av dem som ritar för att 

lösa uppgiften Igelkotten Ingvar (bilaga 5). Det kan bero på att uppgiften eventuellt var lite 

för enkel för att innebära ett egentligt problem för dessa elever. Lösningsmetoden var kanske 

direkt uppenbar för dem, utan att de behövde rita. Denna förklaring bekräftas i diskussionen 

efteråt då alla fyra eleverna uppger att det ofta är en hjälp för dem att rita bild, men att de 

ibland inte tycker det behövs. När de i intervjuns andra del ska lösa uppgiften Nötter (bilaga 

5) med hjälp av fingerfemman, ritar de däremot alla fyra. Här tycker de också att bilden var 

till hjälp för själva lösningen, och uppger att de hade ritat till den uppgiften även om de inte 

uppmanats att använda fingerfemman.  

 

Eleverna i årskurs 3 ritar alla schematiskt, d.v.s. använder bilden som lösningsmetod, till 

uppgiften Nötter. Detta är något Lärare 3 uppger att de också tränat mycket på i och med 

arbetet med fingerfemman. Det är dock olika i vilken grad elevernas bilder är strukturerade. 

Tindra och Tea faktoriserar talet 24 (figur 10 och 11), och Tuva delar upp talet i tiotal och 

ental i sin bild (figur 12). På så sätt får dessa elever lättare en överblick av hur talet kan delas 

upp i två delar, varav den ena är dubbelt så stor som den andra. Dessa tre elever kommer fram 

till rätt svar på uppgiften. Teodor ritar 21 nötter i en lång rad, byter sedan rad och ritar 3 till 

(figur 13). Denna bild hjälper inte Teodor på samma sätt att se hur talet 24 kan delas upp, och 

han löser inte uppgiften rätt.  
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Figur 10. Tindras bild till uppgiften Nötter.         Figur 11. Teas bild till uppgiften Nötter.           Figur 12. Tuvas bild till uppgiften Nötter. 
 

 
Figur 13. Teos bild till uppgiften Nötter. 

 

Undervisningen bör uppmärksamma eleverna på nyttan av att strukturera sina matematiska 

bilder, påpekar Lärare 3, i likhet med Lärare 1A; ”Det är viktigt att när man sen har 

genomgång göra system av ritandet också, så det inte bara blir huller om buller.” (Lärare 

1A). I figur 10 och 12 syns även hur eleverna använt bilden som ersättning för konkret 

material; nötter har flyttats med hjälp av pilar, och strukits över då de fördelats.  

 

Eleverna i årskurs 5 uppger att de numer sällan ritar då de ska lösa ett problem. Alla fyra 

väljer ändå att rita redan till den första textuppgiften under intervjun, trots att de då inte 

uppmanats att använda fingerfemman. Det kan eventuellt bero på att det är en bråkuppgift, 

och att det även i matematikboken är vanligare med bilder just på det området. Elevernas 

bilder är schematiska. Det hjälper ändå inte Filip och Fabian, som verkar ha otillräcklig 

förståelse för en tredjedel av ett antal, alternativt har för bråttom för att övervaka och 

kontrollera sin lösning. I intervjuns andra del, då eleverna i årskurs 5 ska lösa uppgiften 

Cykeltur (bilaga 7) med hjälp av fingerfemman, ritar tre av eleverna i princip likadana 

schematiska bilder (figur 14).  

 

 
Figur 14. Filips schematiska bild till Cykeltur. 
 

Fabian ritar något mittemellan en illustrativ och en schematisk bild (figur 14). Den nedre 

vägen är visserligen ungefär en tredjedel längre än den övre, men han använder inte alla fakta 

han får i texten. Bilden leder honom till uppskattningen 15 min, som dock inte är det korrekta 

svaret.  
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Figur 15. Fabians illustrativa, eller ofullständigt schematiska bild till Cykeltur. 

 

 

5.1.4 Skriv på mattespråket 
Fyra av de sex intervjuade eleverna i årskurs 1 skriver inga matematiska symboler vid den 

första intervjun. När eleverna tränat på att använda fingerfemman under fem veckor skriver 

fem av dem på mattespråket till problemen i den andra intervjun, även i den del då de inte 

uttryckligen uppmanas att använda fingerfemman. Data från problemlösningshäftena i årskurs 

1 visar inte, till skillnad från elevintervjuerna, att eleverna skriver på mattespråket i ökad 

omfattning i slutet av femveckorsperioden än i början. I vilken utsträckning eleverna skrivit 

något på mattespråket över huvud taget till uppgifterna i häftet, och om det matematiska 

uttrycket överensstämmer med elevens sätt att lösa uppgiften, verkar snarare vara förknippat 

med typen av uppgift. De 36 elever i årskurs 1 som löst uppgift 2 (bilaga 1) har alla skrivit ”3 

+ 3 + 3”, och många även ”= 9”, vilket är ett passande uttryck om man ännu inte vet hur man 

skriver en division. Till uppgift 6 (bilaga 1) däremot, är det endast 7 av 37 elever som skrivit 

något på mattespråket som stämmer överens med svaret. Sex elever har skrivit uttryck 

liknande det figur 16 visar, med mindre-än-tecken.  

 

 
Figur 16. Matematiskt utryck till uppgift 6, ur elevhäfte 10. 
 

En elev skrev 5 + 3 = 8, och visade på så sätt att 8 är mer än 5. Ett matematiskt uttryck för att 

visa att 8 är mindre än 9 saknas dock i denna elevlösning. De flesta elever, 24 av 37 st., har 

bara ritat bild och inte skrivit något mattespråk alls till uppgift 6. Ytterligare sex elever har 

skrivit ett matematiskt uttryck som inte stämmer med deras egentliga lösning och svar (se 

exempel i figur 17). 
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Figur 17. Mattespråket stämmer inte överens med elevens egentliga lösning. Elevhäfte 6, uppgift 6. 
 

Det verkar inte troligt att en elev i årskurs 1 på detta sätt (figur 17) skulle räknat ut att 

medelvärdet för talen 5 och 9 är 7. Att addera 5 och 9 är troligtvis något eleven gör för att det 

finns ett steg i fingerfemman som uppmanar till att skriva på mattespråket. Eleven kanske 

hade sett det rätta svaret i sin bild, men visste inte hur hen skulle uttrycka sina tankar med 

matematiska symboler.  

 

Enligt elevreflektionerna i problemlösningshäftena är Skriv på mattespråket det steg som fått 

störst andel rödmarkeringar; 26%, jämfört med 25%, 18%, 14% och 25% på övriga fingrar 

(tabell 3). Även lärarna anser att detta steg är komplicerat för eleverna. Lärare 1A och 1B 

anser att skriva på mattespråket är särskilt svårt så här tidigt i årskurs 1, eftersom det är på en 

hög abstraktionsnivå och eleverna inte hunnit träna så mycket på det ännu.  

 

Elevintervjuerna visade att, då fingerfemman uttryckligen används vid problemlösning, 

använder eleverna i högre grad fler representationsformer, än då fingerfemman inte används. 

Eleverna i årskurs 3 använder endast matematiska symboler för att komma fram till sitt svar i 

den första uppgiften (bilaga 6, Igelkotten Ingvar). Till den andra uppgiften, (bilaga 6, Nötter), 

använder de fingerfemman och både ritar och skriver på mattespråket. Som nämnts tidigare 

kan dock detta bero på att den första uppgiften var väl enkel för eleverna i årskurs 3. När 

eleverna i årskurs 5 arbetar med sin första uppgift (bilaga 7, Frukt), utan fingerfemman, 

skriver de inga matematiska uttryck. När de sedan följer fingerfemmans steg till den andra 

uppgiften (bilaga 7, Cykeltur), använder de däremot både bild och mattespråk för sin lösning. 

Då eleverna använt både bild och matematiska symboler i sin lösning, verkar de säkrare då de 

i efterhand kontrollerar om svaret kan stämma.  
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5.1.5 Är svaret rimligt? 
Data från elevernas problemlösning under intervjuerna visar att eleverna i årskurs 1 

reflekterar mer över sin lösning efter de fem veckorna med fingerfemman, än innan. De gör 

även fler förändringar under tiden medan de ritar och skriver sin lösning på mattespråket. De 

ger vid flera tillfällen uttryck för en övertygelse att de tänkt rätt när de jämför sina bilder och 

det de skrivit på mattespråket.  

 

De flesta av studiens totalt 14 intervjuade elever går tillbaka, läser om uppgiften och granskar 

sin lösning om de känner på sig att de gjort något fel. Men Teodor och Frans, båda i 

inlärningssvårigheter då det gäller matematik, visar snarare ett forcerat beteende när de 

känner att de antagligen inte är på rätt väg med sin lösning. De stannar inte upp för att 

kontrollera det de dittills gjort, utan fortsätter på samma spår trots att de med kroppsspråk och 

tonfall visar att de tror att de har fel.  

 

5.2 Vilka eventuella effekter av arbetet med fingerfemman upplever 

läraren? 

Lärarna som deltar i studien är överens om att det finns många fördelar med att använda 

fingerfemman vid problemlösning i matematik. ”Den är en lättförståelig beskrivning av hur 

man kan gå tillväga vid problemlösning” (Lärare 1B). Lärare 3 säger att ”Eleverna vet hur de 

ska ta sig an uppgifter”, och upplever att eleverna blir mer självständiga i problemlösnings-

processen. Detta innebär i sin tur att hon som lärare får mer tid att stötta de elever som är i 

extra behov av det. Lärare 5 menar att det är vanligt att elever behöver stöd i form av att 

läraren driver på arbetet och påminner dem om vad de ska göra. ”Vissa skulle nog bli mer 

självständiga i processen”, säger Lärare 5 och syftar på om fingerfemman eller liknande 

modell användes vid problemlösning. Lärare 1B är av samma uppfattning;  

 

”…då skulle jag som lärare få mer tid till dem som verkligen behöver hjälp. För 

det är ett stort problem att vi lärare måste hjälpa dem som egentligen kan 

själva, men inte riktigt orkar.” (Lärare 1B)  

 

Klassrumsobservationerna i årskurs 1 ger eventuellt visst belägg för detta påstående. Vid 

observationstillfälle 1 hjälpte läraren 18 elever som räckt upp handen under de 20 minuter de 

jobbade enskilt med uppgiften. Under lika lång tid räckte endast 10 elever upp handen för att 

få hjälp av läraren vid den andra observationen, då de använde fingerfemman. Detta kan 

naturligtvis också bero på uppgiftens svårighetsgrad, och behöver inte betyda att eleverna 

blivit mer självständiga tack vare fem veckor med fingerfemman.  

 

Både lärare 1A, 1B och jag själv upplever att fem veckor är för kort tid för att elever i årskurs 

1 ska hinna bli förtrogna med alla stegen i fingerfemman. Dessutom är det väl tidigt att elever 

självständigt ska arbeta med fingerfemman vid problemlösning redan under höstterminen i 

årskurs 1, eftersom många elever ännu inte lärt sig läsa och mattespråket är förhållandevis 

obekant för dem. Trots detta tycker sig Lärare 1A ändå se en viss utveckling under de fem 

veckor arbetet pågått i klassen. 

 

”I början var det svårt. Men det har gått lättare och lättare, och jag har inte 

stött på något motstånd hos eleverna. Förutom att de tyckte att vissa uppgifter 

var svåra.” (Lärare 1A) 
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Båda lärarna i årskurs 1tror att det hade varit givande om eleverna parvis eller i lärarledd 

mindre grupp fått bekanta sig med fingerfemman under hösten i årskurs 1, för att senare 

kunna använda den mer självständigt. Att eleverna i årskurs 1 i problemlösningshäftet skulle 

reflektera över hur varje steg i processen gått, tycker lärarna i årskurs 1, inklusive jag själv, 

var alldeles för svårt. ”Det går nog inte att lägga för stor vikt vid de där färgmarkeringarna”, 

säger Lärare 1B. Lärare 1A håller med; ”En del gör mönster med gul, grön, röd. Eller så 

färglägger de allt grönt fast de tyckte det var svårt!”.  

 
Lärarnas uppfattning är att fingerfemman leder till att elever läser textuppgifter mer noggrant 

innan de ber läraren om hjälp. Lärare 1B:s erfarenhet från tidigare klasser är annars att även 

fullt läskunniga elever kan be om hjälp redan innan de läst igenom en uppgift. ”De vill ha allt 

serverat. Man får tjata om att de ska läsa uppgiften, eller läsa den igen” (Lärare 1B). Lärare 

5, vars elever inte längre använder fingerfemman, håller med om att ett vanligt problem är att 

eleverna har för bråttom med läsningen då de jobbar med textuppgifter i matematik. Om 

läraren följer de instruktioner som finns i lärarhandledningen till fingerfemman, tycker Lärare 

1A att det innebär goda tillfällen till undervisning i läsförståelse. ”Därför är det ju lika 

mycket svenska som matematik, egentligen” (Lärare 1A)  

 

Lärare 1B menar att elever ofta lägger för lite tid och arbete på momentet Förstå frågan i 

problemlösningsprocessen, om de inte följer fingerfemman eller någon liknande modell. 

Lärare 3:s erfarenhet är att, när eleverna är vana att använda fingerfemman, underlättas detta 

steg av att nästa moment är Rita enkelt. ”De vet att de ska rita det de får reda på, det hjälper 

dem ofta att förstå frågan.” (Lärare 3). Uttalandet pekar också på att stegen i fingerfemman 

inte alltid behöver tas i den ordning de står. Under elevintervjuerna har elever ibland skrivit 

någon delberäkning med matematiska symboler innan de ritat för att komma vidare med sin 

lösning.  

 

Lärare 1B och Lärare 5 erfar att, om inte eleverna följer fingerfemman eller liknande modell i 

problemlösningsprocessen, hoppar de oftast över att rita. Lärare 5 säger i intervjun att han 

brukar uppmana eleverna att rita då de jobbar med textuppgifter, men att eleverna sällan tar 

sig tid till det. Han anser att förståelsen ökar när man ritar en bild till problemet, och att det 

blir lättare att komma ihåg de ingående variablerna. Lärare 1B funderar vidare vilka följder 

det kan få för elevernas framtida matematikprestationer; ”Även på högstadiet och gymnasiet 

kommer de att ha nytta av att rita som lösningsmetod,  då är det ju bra om de har en vana att 

göra det” (Lärare 1B).  

 

De fyra lärarna som deltar i studien erfar alla att skriva på mattespråket är det av 

fingerfemmans steg som det vanligtvis läggs störst vikt vid i matematikundervisningen. Det är 

ett moment många elever vanligtvis utför när de arbetar med textuppgifter, oavsett om 

fingerfemman eller liknande modell används i undervisningen. Trots det är det inte ovanligt 

att elever endast skriver sitt svar, och inte visar alla sina delberäkningar, menar Lärare 5.  

 

Trots att eleverna i åk 3 och 5 under intervjuerna uppger att det är viktigt att kontrollera sin 

lösning och fundera över svarets rimlighet, menar deras lärare att eleverna ofta hoppar över 

detta steg. Lärare 3 ger en möjlig förklaring till att hennes elever inte så ofta går tillbaka och 

kontrollerar sin lösning eller sitt svar; eleverna i årskurs 3 har med hjälp av fingerfemman 

arbetat igenom sina lösningar ordentligt och känner sig därför säkra på att de har kommit fram 

till rätt svar, utan att behöva gå tillbaka efteråt. Lärare 5 tror också att de bestämda stegen i 

processen borde leda till att ”eleverna inte skulle skynda sig igenom uppgifter på samma sätt. 

Slarvfelen borde minska.”. Detta bekräftas av Lärare 3, som menar att ”De kan lättare 
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övervaka sin lösning när de måste rita och skriva på mattespråket hur de tänker. De hittar 

lättare fel de gjort”. 

 

Lärare 3 fortsätter med att berätta om sina erfarenheter av att elever som löst en uppgift med 

hjälp av fingerfemman lättare kan hjälpa andra elever som kört fast, tack vare att de har sin 

lösning dokumenterad i både bild och med matematiska symboler.  

 

De tre lärarna i studien som använt fingerfemman, anser att de gemensamma lärarledda 

genomgångarna av olika sätt att lösa ett problem med fingerfemman är väldigt utvecklande, 

både för elevernas språk- och matematikutveckling. Lärare 1B har under perioden med 

fingerfemman upplevt att eleverna fått en ökad medvetenhet om att även vägen till svaret är 

viktig, inte bara svaret i sig. ”På så sätt kan alla bidra till diskussionen, även de som inte 

kommit fram till rätt svar” (Lärare 1B).  

 

Både Lärare 3 och Lärare 5 påpekar att om man ska jobba med varje textuppgift utifrån 

fingerfemmans steg, hinns inte många uppgifter med under en lektion. ”Varje uppgift skulle 

förstås ta längre tid, men det vore det värt” (Lärare 5). Alla lärare som deltagit i studien tror 

att elever skulle ha nytta av fingerfemman eller liknande modell även i senare stadier; ”Hela 

vägen upp på universitetsnivå, fast med lite andra uttryck” (Lärare 5).  

 

5.3 Vad tycker eleverna om att arbeta med fingerfemman? 

Enligt lärarna i årskurs 1 har deras elever tyckt det varit svårt att självständigt lösa 

textuppgifter med hjälp av fingerfemman. I klass 1A verkar eleverna dock mer positivt 

inställda till fingerfemman än i klass 1B. Vid observation nr. 2 i klass 1A, som sker första 

dagen efter ett lov, inleder läraren lektionen med att klassen tillsammans ska repetera 

fingerfemmans steg högt. Till synes alla elever kan den utantill och räknar upp dem högt och 

tydligt, samtidigt som de håller upp ett finger i taget. De sex elever ur årskurs 1 som löst 

problem med hjälp av fingerfemman under intervjutillfällena har överlag visat en ganska 

positiv inställning till verktyget i sig. De kan ha uttryckt att själva uppgiften varit svår, men 

ändå tagit sig an den genom att följa fingerfemman. På den direkta frågan om hur de tycker 

det är att använda fingerfemman, svarar både Ella och Eleonora ”Svårt”. Erik säger att 

fingerfemman är ”Bra, jag har lärt mig att rita enkelt”. Även Embla tycker att det hjälper att 

rita när man ska lösa problem, och Ester säger att det blir lättare att lösa problem med hjälp av 

fingerfemman. Elin tycker att problemlösningen hittills varit så lätt att hon egentligen inte har 

behövt fingerfemman för att lösa uppgifterna. Lärarnas uppfattning, att elever i och med 

fingerfemman bättre klarar att ta sig an en textuppgift, bekräftas till viss del av att tre av sex 

elever i årskurs 1 spontant väljer att använda fingerfemman då de ska lösa Kaniner (bilaga 4). 

 

Av de fyra elever ur årskurs 3 som deltar i studien, reagerar tre positivt då de uppmanas att 

använda fingerfemman för att lösa uppgiften Nötter. Den fjärde, Teodor, är mer neutral i sin 

respons. Han minns inte heller fingerfemmans steg som de andra eleverna, kanske beroende 

på att den inte används så ofta i den mattegrupp han vanligtvis tillhör. När Tindra, Tea och 

Tuva i årskurs 3 ombeds att berätta vilka steg som ingår i fingerfemman, räknar de alla upp 

läs uppgiften, förstå frågan, rita enkelt och kontrollera rimlighet. Tindra och Tea glömmer 

inledningsvis skriv på mattespråket. Kanske detta steg är så givet och vanligt förekommande i 

matematikundervisningen generellt, att de därför inte förknippar det med just fingerfemman? 

När de sedan arbetar med sina lösningar, kommer alla ihåg även det steget. Eleverna i årskurs 

3 säger att alla fingerfemmans steg är lika viktiga i problemlösningsprocessen.  
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Ingen av eleverna i årskurs 5 minns stegen i fingerfemman innan de får se den. Men då känner 

de alla igen dem, säger de. Både eleverna i årskurs 5 ger och Teodor i årskurs 3 ger uttryck 

för att de tycker fingerfemman kanske passar yngre elever bättre, att den känns lite barnslig 

för dem. Denna uppfattning verkar dock inte delas av övriga elever i årskurs 3. På frågan hur 

de tycker att det är att använda fingerfemman svarar Tuva ”Ganska bra!”, Tindra ”Det 

hjälper faktiskt” och Tea ”Bra, det blir lättare att komma på svaret”.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel sammanfattas resultatet utifrån studiens frågeställningar. De mest framträdande 

och intressanta resultaten diskuteras i relation till tidigare forskning. Resultatets didaktiska 

innebörd för lärares och speciallärares yrkesroll är en utgångspunkt för diskussionen. I 

avsnittet ges även förslag på fortsatt forskning. Därefter diskuteras den genomförda 

undersökningens begränsningar och eventuella överförbarhet. Allra sist en kort 

sammanfattning av vad jag anser vara de viktigaste lärdomarna för mitt kommande 

yrkesutövande. 

 

6.1 Hur förändras elevernas problemlösningsförmåga när de använder 

fingerfemman?  

Allra först kan det, för säkerhets skull, behöva poängteras att en plansch med fingerfemman i 

klassrummet inte i sig leder till att eleverna självmant följer dessa steg genom processen. 

Lärarens inställning, engagemang och undervisning, både då det gäller problemlösning 

generellt och fingerfemman specifikt, har naturligtvis stor inverkan på resultatet. När jag 

nedan diskuterar eventuella effekter av fingerfemman  menar jag både femstegsmodellen i sig 

och den tillhörande didaktik som beskrivs av Olsson och Forsbäck (2016).  

 

Jag har varit jag nyfiken på om fingerfemman skulle kunna stödja elevers självreglerade 

lärande då det gäller problemlösning. Som beskrivits i bakgrunden delar Zimmerman (2002) 

in lärprocessen i tre faser; företänksamhets-, genomförande- och reflektionsfasen. Med 

självreglerat lärande avser Zimmerman förmågan att kunna styra sina tankar, känslor och 

beteenden i alla dessa tre faser. Resultatet av den genomförda studien visar att elever planerar, 

övervakar och modifierar sitt lösningsförfarande i högre utsträckning när de använder 

fingerfemman. Under elevintervjuerna har det också visat sig att eleverna bättre kan 

kontrollera sin lösning efteråt, då de har mer dokumenterat än om de inte hade både ritat och 

skrivit på mattespråket. Att använda en lösningsrutin som fingerfemman verkar således i viss 

mån kunna bidra till att utveckla förmågan till självreglerat lärande hos eleverna, åtminstone 

då det gäller problemlösning. Julie B. Kelley (2015) menar att det mest värdefulla lärare kan 

ge sina elever är strategier för hur man lär sig att lära. Hon hävdar också att elevers förmåga 

till självreglerat lärande bäst utvecklas då undervisningen om lärandestrategier integreras med 

ett ämnesområde, som till exempel problemlösning inom matematik, och inte ges som 

separata instruktioner isolerade från andra ämnen.  

 
Som nämnts i bakgrunden finns det vissa drag som utmärker framgångsrik problemlösning; 

att omformulera textinnehållet för ökad förståelse, att visualisera problemet genom olika 

representationsformer, att sätta upp en plan för genomförandet, att övervaka och styra sitt 

beteende under lösningsprocessen samt att i efterhand utvärdera sin lösning (Pólya, 1970; 

Ahlberg, 1995; Montague et al., 2011; Pfannenstiel et al., 2015). Fem veckor är kort tid för 

kunna att se någon förändring av elevers problemlösningsförmåga, då detta enligt bl.a. Lester 

(2006) är en komplicerad kognitiv aktivitet som utvecklas under lång tid. Utifrån de aspekter  

jag ändå valt att undersöka, antyder resultatet att eleverna i studien bättre kan övervaka och 

modifiera sitt beteende under både planerings- och genomförandefasen i 

problemlösningsprocessen då de följer fingerfemmans steg.  
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Eleverna ritar bilder i större utsträckning när de använder fingerfemman, vilket tycks öka 

sannolikheten att de löser uppgiften rätt (tabell 4). Intervjuresultat visar att eleverna även 

kunnat kontrollera och utvärdera sin lösning på ett till synes säkrare sätt då de använt både 

bild och matematiska symboler för sin lösning. En förklaring till detta kan, enligt Johnsen 

Høines (2000), vara att bilden kan fungera som en brygga i båda riktningar mellan den 

konkreta verkligheten och de abstrakta matematiska symbolerna. Detta är också en av 

anledningarna till att Lärare 5 brukar uppmana sina elever att rita då de löser problem, även 

om de inte använder fingerfemman som modell. En annan anledning till att rita, enligt Lärare 

5, är för att bättre minnas de olika variabler som ingår i uppgiften. Att på detta sätt avlasta 

arbetsminnet menar Lundberg och Sterner (2006) kan vara särskilt viktigt för elever med läs- 

eller matematiksvårigheter, eftersom bristande arbetsminne ibland kan vara en bakomliggande 

orsak till svårigheterna. Att använda strategin rita enkelt vid problemlösning har verkligen 

fångat mitt intresse under arbetet med denna studie. Lärare 5 berättar att han brukar uppmana 

eleverna att rita då de ska lösa ett problem, men att de ändå sällan gör det. Lärare 3 berättar att 

hon brukar poängtera för eleverna nyttan av att rita strukturerat, med schematiska bilder. Hon 

använder dock ingen särskild metod för detta. Jag har under studiens gång blivit alltmer 

intresserad av tekniken Bar modeling, som används inom Singapore Math (Admera 

education), och på vad undervisning i denna teknik skulle kunna innebära för elevers 

problemlösningsförmåga. I den så kallade Medelsta-undersökningen analyserar Olof Magne 

(1998) elevers felaktiga lösningar till följande uppgift: 
 

”Per, Max och Leo fick 24 äpplen. De delade lika. När Per kom hem, gav han 

hälften till Ulla. Hur många äpplen fick Ulla av Per?” (1998, s.158) 

 

Det visade sig att de fel som eleverna med de lägsta matematik-prestationerna i åk 5-9 gjorde 

ofta berodde på bristfällig logisk innehållsanalys och inte främst på otillräckliga 

räknefärdigheter, då de egentligen behärskade talområdet. Det vore intressant att veta hur 

lösningsfrekvensen påverkats om dessa elever varit vana att rita som en del i 

lösningsprocessen. En visualisering av problemet ovan med hjälp av Bar modeling kan se ut 

som i figur 18. Bar modeling, eller Rita med ruta, är definitivt något jag som blivande 

speciallärare i matematik vill lära mig att använda med mina elever, i olika åldrar. 

 

 
Figur 18. Problemet om Pers och Ullas äpplen, visualiserat med s.k. Bar modeling. 

 

 

Studiens resultat kan inte visa att elever i behov av särskilt stöd i matematik skulle ha mer 

direkt nytta än andra elever av fingerfemman. Detta var annars en hypotes jag hade, utifrån att 

flera forskare menar att elever i behov av särskilt stöd är extra hjälpta av undervisning om 
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strategier och en uppdelning av problemlösningsprocessen i flera steg (Kelley, 2015; 

Lundberg & Sterner, 2006; Montague, 2008; Swanson et al., 2014). Det är förvisso svårt att 

veta hur studiens elever som är i matematiksvårigheter hade klarat uppgifterna om de inte 

känt till fingerfemman, eller om t.ex. årskurs 5 fortfarande hade använt den. För att bättre 

undersöka om elever som är i behov av särskilt stöd i matematik har extra nytta av en 

lösningsrutin liknande fingerfemman, hade till exempel en longitudinell studie kunnat 

genomföras, av elever som använder fingerfemman, eller någon variant av denna, under hela 

grundskoletiden. Förslagsvis med flera klasser som underlag, där hälften utgör kontrollgrupp. 

Resultat på problemlösningsuppgifter i de nationella provet i årskurs 9 kunde användas som 

datainsamlingsmetod. I den genomförda undersökningens resultat finns däremot indikationer 

på att elever i allmänhet, de i matematiksvårigheter inräknat, i högre utsträckning förstår hur 

de kan ta sig an en textuppgift med hjälp av fingerfemman. Vid elevintervjuerna har elever i 

både årskurs 1, 3 och 5 även visat en större tro på att klara uppgiften de gånger de uppmanats 

att använda fingerfemman. Tilltron till att klara en uppgift påverkar motivationen att även 

försöka lösa den. Elever i matematiksvårigheter har inte sällan låg motivation till ämnet, ofta 

på grund av tidigare misslyckanden (Skaalvik & Skaalvik, 2015). Om en lösningsrutin 

liknande fingerfemman i någon mån kan öka dessa elevers motivation till att ta sig an ett 

problem är mycket vunnet, anser jag. Dessutom syntes i den genomförda studien vissa tecken 

på att eleverna i årskurs 1 i viss mån, trots den korta period studien pågick, utvecklade en 

ökad självständighet i problemlösningsprocessen med hjälp av fingerfemman. De elever som 

kunde läsa, läste igenom uppgiften fler gånger innan de bad läraren om hjälp, fler strök under 

viktiga delar av texten och verkade ha en plan för genomförandet. Detta innebar att de inte 

behövde lärarens stöd genom själva arbetsprocessen i samma utsträckning som tidigare. I och 

med detta kan läraren ägna mer tid åt elever som behöver hjälp med det matematiska 

innehållet.  

 

Något som flera av lärarna påpekat är att elever vanligtvis har bråttom för att komma vidare 

till nästa uppgift, och därmed riskerar att göra slarvfel. Undersökningens resultat tyder på att 

fingerfemman i viss mån kan fungera som en broms för denna brådska. Det är dock inte alltid 

studiens elever följer de fem stegen, om de inte specifikt uppmanas till det, även om de väl 

känner till fingerfemman och är vana att använda den till textuppgifter. Detta behöver 

emellertid inte alltid betyda att de slarvar; vissa uppgifter passar det helt enkelt inte att rita till, 

eller så har eleven inte behov av det för att kunna lösa problemet. Och alla textuppgifter 

behöver inte läsas tre gånger för att eleven ska förstå och komma ihåg innehållet. I enlighet 

med Wistedts och Johanssons (1991) tankar om att undervisning om problemlösning inte får 

bli för formalistisk, anser jag att fingerfemman ska användas som ett stöd och inte alltid följas 

mekaniskt, oavsett uppgiftens karaktär. Min uppfattning är till exempel att det hade varit 

slöseri med årskurs-3-elevernas tid, om de hade ritat 7 x 4 daggmaskar till Igelkotten Ingvar, 

när det visade sig att de utan bild direkt visste hur de skulle räkna ut svaret. Även Olsson och 

Forsbäck (2016) poängterar i lärarhandledningen som handlar om att lösa textuppgifter med 

hjälp av fingerfemman, att det inte alltid passar att rita som lösningsmetod.  

 

För studiens elever i årskurs 3 är fingerfemman välbekant, då de använt den sedan 

vårterminen i årskurs 1. De har den dessutom aktuell, eftersom den fortfarande används i 

undervisningen. Årskurs-5-eleverna har inte fingerfemman aktuell, och det verkar heller inte 

som att den under lågstadiet blev så befäst att den är ett integrerat redskap för dem vid 

problemlösning. En tänkbar förklaring till att eleverna i årskurs 5 inte verkar minnas 

fingerfemman kan vara på vilket sätt den användes i undervisningen när de gick i årskurs 2 

och 3. Detta har inte undersökts i studien. Däremot är det tydligt att Lärare 3 har ett stort 

engagemang för matematikämnet och anser att fingerfemman är ett utmärkt stöd för eleverna i 
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problemlösningsprocessen. Detta påverkar i sin tur det hon förmedlar till eleverna. Det skulle 

därför kunna bli så att hennes elever kommer att minnas, och vid behov använda sig av, 

stegen i fingerfemman också i högre årskurser, även om studiens årskurs-5-elever inte gör det. 

Resultatet i denna undersökning tyder dock på att en problemlösningsrutin liknande 

fingerfemman behöver användas kontinuerligt i undervisningen för att eleverna ska ha störst 

nytta av den.  

 

6.2 Vilka eventuella effekter av arbetet med fingerfemman upplever 

läraren?  

De fyra lärare som deltar i undersökningen har skiftande erfarenhet av att använda 

fingerfemman, och vissa av deras synpunkter blir därför av hypotetisk karaktär. Lärare 5 har 

till exempel aldrig använt fingerfemman i undervisningen, utan kan endast uttala sig om 

vilken effekt han tror den skulle kunna ha på elevernas problemlösningsförmåga. Å andra 

sidan har han lång erfarenhet av läraryrket och borde därför kunna ställa rimliga hypoteser i 

frågan. Lärarna i årskurs 1 har uttalat sig om de faktiska effekter de sett under de fem veckor 

undersökningen pågått. Perioden måste dock anses väl kort för att innebära några mer 

djupgående konsekvenser, så även dessa lärare har gjort uttalanden om hur de tror att 

fingerfemman på sikt kan påverka elevernas problemlösningsförmåga. Slutligen har vi Lärare 

3, som genom flera års erfarenhet av fingerfemman sett reella effekter av att använda 

fingerfemman som ett verktyg i undervisningen. När jag refererar till lärarnas upplevelser av 

fingerfemmans effekter, åsyftas både lärarnas verkliga erfarenheter och deras hypoteser.  

 

Lärarna i studien är överens om att, då en rutin liknande fingerfemman följs i 

problemlösnings-processen, innebär det att eleverna läser mer noggrant innan de ber om hjälp. 

Lärare 1A tycker att genomgången av textuppgifterna under perioden med fingerfemman gett 

goda tillfällen till undervisning i läsförståelse, i och med att man uppmanar eleverna att 

formulera om innehållet med egna ord och att stryka under särskilt viktiga delar av texten. 

Lässtrategier är något som klasslärare i årskurs 1 är vana att ägna en stor del av 

undervisningen åt, men Lidberg (Skolverket, 2010) hävdar att lärare i alla ämnen och på alla 

stadier behöver undervisa i ordförståelse och lässtrategier. En slutsats jag drar av studiens 

resultat är att fingerfemman kan vara ett redskap för att integrera svenskundervisning och 

matematikundervisning. Även Olsson och Forsbäck (2016) förordar att svensklektioner kan 

ägnas åt att lösa textuppgifter i matematik med hjälp av fingerfemman, då detta i hög grad 

utvecklar både begreppsförståelse och läsförmåga.  

 

Lärare 5 anser att det vore mycket värt om varje problem fick ta mer tid, med ordentligt 

genomarbetade lösningar. Min erfarenhet är att många lärare känner sig stressade av att alla 

uppgifter i matteboken ska hinnas med, och därför inte vågar ägna en hel lektion, eller kanske 

flera, åt endast ett problem. Svensk matematikundervisning har fått en del kritik från 

Skolinspektionen för att bestå av för mycket läroboksstyrd procedurhantering, istället för att 

utveckla de matematiska förmågorna (Skolinspektionen, 2009). Min förhoppning är att 

influenser från länder där matematikundervisningen utgår från just problemlösning, samt även 

fortbildningssatsningen Matematiklyftet, de senaste åren inspirerat matematikundervisningen 

till att bli mindre läromedelsstyrd. Att avsätta tid för gemensamma diskussioner av olika sätt 

att lösa ett problem kan leda till att både läsförståelse, begreppsförståelse, 

matematikkunskaper och problemlösningsförmåga ökar, menar flera lärare i studien. Även i 

Skolverkets kommentarer till kursplanen i matematik (2011a) betonas vikten av att eleverna 

får tillfällen att tänka högt samt diskutera och värdera lösningar och strategier. På så vis ges 
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eleverna förutsättningar för metakognitiva reflektioner, vilket utvecklar 

problemlösningsförmågan och vice versa. Dessutom får eleverna vid dessa tillfällen möjlighet 

att utveckla de övriga fyra matematiska förmågorna; kommunikations-, resonemangs-, metod- 

och begreppsförmågan (Skolverket 2010). För att alla elever ska våga delta i och utvecklas av 

dessa gemensamma diskussioner, är klassrumsklimatet viktigt. Lärare 1B upplever att arbetet 

med fingerfemman lett till att även de elever som inte kommit fram till rätt svar har varit 

delaktiga i diskussionen av olika lösningar. Hon menar att detta beror på att fingerfemman 

uppmärksammar vägen till svaret, själva lösningsprocessen. Ahlberg (1992) påpekar att det 

också krävs en trygg miljö där allas idéer och frågor respekteras, och där missuppfattningar 

används på ett konstruktivt sätt för att utveckla det matematiska tänkandet. 

 

Lärarna anser att en stor fördel med fingerfemman är att eleverna oftare ritar då de ska lösa ett 

problem då det ökar deras förståelse för innehållet. Jag anser att det på detta steg är bra om 

lärare även uppmuntrar eleverna att använda konkret material innan de går över till den mer 

abstrakta representationsform som bilden innebär. Malmer (2002) menar att ett strukturerat 

laborativt arbete hjälper till att bygga upp elevernas inre bildarkiv, vilket stödjer det logiska 

tänkandet. 

 

6.3 Vad tycker eleverna om att arbeta med fingerfemman? 

Förstaklasserna som deltagit skulle kanske behövt längre tid än fem veckor för att verkligen 

bli bekanta med fingerfemman, och det var också väl tidigt att introducera den under 

höstterminen.  

 

En stor del av de intervjuade eleverna i årskurs 1 och 3 tycker att fingerfemman är ett stöd; 

det blir lättare att lösa problem. Formen; en hand med fem fingrar, verkar göra att eleverna 

lätt kommer ihåg de fem ingående stegen.  

 

För elever i årskurs 5 verkar fingerfemman vara förknippad med lågstadiet, och därför kanske 

lite barnslig för dem. De lärare som deltagit i studien tror dock, som jag, att elever bör kunna 

ha nytta av ett liknande verktyg även på mellan- och högstadiet, troligtvis även på 

gymnasienivå. Eftersom många forskare (bl.a. Lundberg & Sterner, 2006; Kelley, 2015; 

Swanson et al., 2014) menar att elever med inlärningssvårigheter av olika slag gynnas 

speciellt av strukturerad undervisning i strategier, tycker jag som blivande speciallärare i 

matematik att det vore intressant att undersöka vilken eventuell effekt en lösningsrutin 

liknande fingerfemman skulle ha i högre årskurser. För att passa elevernas ålder och kunna 

användas till alla sorters problem, skulle Rita enkelt kunna ersättas med Välj lämplig 

lösningsstrategi som tredje steg. Förhoppningsvis har undervisningen vid det laget gett 

eleverna en uppsättning strategier för problemlösning, arbeta baklänges, dela upp problemet i 

delproblem, lösa ett enklare problem, göra en tabell, diagram eller graf, gissa och pröva, 

använda konkret material – eller rita enkelt. 

 

Lester (2006) och Zimmerman (2002) betonar reflektionens betydelse vid problemlösning; att 

i efterhand kunna utvärdera sin lösning men även att reflektera över själva lösningsprocessen. 

I den genomförda undersökningen verkar eleverna haft nytta av att de under 

lösningsprocessen följt fingerfemmans fyra första moment, då de på det femte steget ska 

fundera över om svaret är rimligt. Tack vare att de ritat det de fått reda på när de läst 

uppgiften, och använt både bild och mattespråk i sin lösning, har de dokumenterat en stor del 

av sina tankar. Detta underlättar när det är dags att gå tillbaka och kontrollera om allt 
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stämmer. Alla vi tre lärare i årskurs 1 upplevde dock att eleverna i årskurs 1 tyckte det var 

svårt att reflektera över den egna problemlösningsprocessen. Om lärarna hade haft möjlighet 

att samtala enskilt med varje elev, eller med en liten grupp, hade det antagligen gått lättare. 

Även om lärarna vid den gemensamma genomgången efter en textuppgift påminde eleverna 

om att de skulle fundera över hur det gått att t.ex. förstå frågan och skriva på mattespråket, är 

lärarnas uppfattning att många elever färgmarkerade stegen lite på måfå, eller enligt ett visst 

färgmönster. Därför kan dessa reflektioner inte  fästas för stor vikt i den genomförda studien, 

men jag vill ändå belysa en företeelse i tabell 3; mindre än hälften av eleverna i årskurs 1 

tyckte att det var lätt att förstå frågan. Detta trots att läraren läst uppgiften två gånger och vid 

behov förklarat ingående begrepp. Uppgifterna har dessutom valts utifrån att språket ska vara 

begripligt för elever i sjuårsåldern, samt med möjlighet att anknyta till egna erfarenheter. Att 

ungefär hälften av eleverna inte hunnit lära sig läsa än, då studien pågick, kan naturligtvis 

vara en anledning till att så många markerat att det var svårt eller ganska svårt att förstå 

frågan; de kanske tyckte det var svårt att minnas innehållet. Läraren läste förvisso texten fler 

gånger för dem som bad om det, men för detta måste man vänta på sin tur. Många elever 

försökte nog minnas själva istället, för att få sätta igång att rita och lösa problemet. Det kan 

naturligtvis också vara så att uppgifterna ställt höga krav på elevernas taluppfattning, och att 

de därför tyckt att frågorna var svåra att förstå. Min uppfattning är emellertid att den 

talförståelse som krävs i problemlösningshäftet är på en lämplig nivå för de flesta elever i 

årskurs 1. Figur 4 (s. 22) visar att alla elever utom två löste uppgift 4 rätt. Tabell 3 (s. 22) 

visar däremot att endast en femtedel av eleverna tyckte att det var lätt att förstå frågan i 

uppgift 4. Det kan betyda att eleverna, trots att de tyckte frågan var svår att förstå, verkligen 

ansträngde sig, ritade och räknade så de klarade uppgiften i alla fall. Lärarna i årskurs 1 är 

inte av uppfattningen att de hjälpte eleverna mer med uppgift 4 jämfört med andra uppgifter. 

Denna inkonsekvens i resultatet kan också vara ett tecken på att lärarnas uppfattning stämmer; 

elevernas färgmarkeringar speglar inte riktigt deras verkliga upplevelse. Det är möjligt att den 

metakognitiva aktivitet det innebär att reflektera över den egna lärprocessen kräver en högre 

kognitiv mognadsgrad än dessa elever hunnit utveckla, enligt Veenman et al. (2006). Oavsett i 

vilken ålder man börjar, kan det dock vara bra att som lärare vara beredd på att eleverna 

inledningsvis tycker det är svårt att reflektera över den egna inlärningsprocessen, på grund av 

ovana. Moreau och Wretman (2005) betonar vikten av att ge eleverna stöd i och tillfällen till 

att utveckla denna förmåga, och Van Luit och Kroesbergen (2006) påpekar att träning i 

reflektion har en särskilt positiv verkan för lågpresterande elever.  

6.4 Metoddiskussion  

Här diskuteras kort den genomförda undersökningens överförbarhet och begränsningar. 

 

6.4.1 Överförbarhet 
Resultatet gäller endast för elever i denna undersökning och gör inte anspråk på att kunna 

generaliseras till andra elever, lärare eller skolor. De deltagande skolorna och klasserna kan 

dock ses som ett förhållandevis representativt urval av skolor i Sverige, så det är ändå möjligt 

att resultatet är överförbart till fler skolor. Ett förhållande som dock skiljer studiens 

förstaklasser från många andra klasser i Sverige är att så många som 95% av eleverna har 

svenska som modersmål. Arbetet med textuppgifter i matematik behöver naturligtvis anpassas 

utifrån vilka kunskaper i svenska eleverna har. Men förutom att steg 1 och 2 i fingerfemman – 

läs uppgiften och förstå frågan – kräver mer tid och ännu mer medveten språkundervisning 

för elever med svenska som andraspråk, är ju stegen i problemlösningsprocessen desamma.  
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6.4.2 Begränsningar 
En svårighet med att genomföra studien på höstterminen i årskurs 1 är att elevernas 

läsförmåga och matematiska symbolspråk inte hunnit utvecklas så långt. De behöver mycket 

stöd av läraren och det kan därför vara svårt att veta vad de klarat på egen hand i 

problemlösningshäftet, och hur mycket läraren hjälpt till med. Lärarna hade blivit instruerade 

att ställa frågor som ”Har du använt alla fingrar i fingerfemman?” eller ”Finns det något sätt 

för dig att visa hur du tänkt, på mattespråket?” och inte hjälpa eleverna med sådant de inte 

uttryckligen bett om. Detta kan upplevas ovant för lärare i årskurs 1, vars elever ofta behöver 

mycket stöd. Det är därför svårt att exakt veta vad som är elevens egna idéer till 

bild/mattespråk i deras lösningar, och vad de eventuellt fått tips av läraren eller en kamrat. 

Eleverna har dock inte fått ändra något i sina problemlösningshäften vid den gemensamma 

genomgången av olika lösningar, även om de upptäckt att de löst uppgiften fel.  

 

Figur 4 (s. 22) visar att antalet rätta svar i problemlösningshäftet inte ökade med tiden under 

den period eleverna i årskurs 1 använde fingerfemman. Det är troligt att detta beror på att 

uppgifternas svårighetsgrad och karaktär skiftade. Om det hade varit möjligt att välja problem 

som alla innebar en precis lika stor utmaning för eleverna, både då det gäller text, begrepp och 

matematiskt innehåll, hade detta mått varit mer intressant. Effekten av fingerfemman hade på 

så sätt blivit mer renodlad. Men detta anser jag vara i princip omöjligt, då uppgifterna faktiskt 

skulle innebära ett problem för eleverna; lösningsmetoden skulle inte vara uppenbar. Därför 

valde jag uppgifter av olika typ, där det inte bara var en addition eller subtraktion som skulle 

utföras. Detta kan i sin tur ha bidragit till att många elever i årskurs 1 upplevt arbetet med 

fingerfemman som svårt. Det är kanske inte själva lösningsrutinen som var svår, utan 

uppgifterna de skulle lösa med hjälp av den.  

 

De elever ur årskurs 1 som deltagit i intervjuerna kan läsa text som är anpassad för åldern, 

vilket inte alla elever på höstterminen i årskurs 1 ännu hunnit lära sig. Det är möjligt att 

urvalet innebär att de intervjuade eleverna är mer mogna och har en högre kunskapsnivå även 

på andra områden än de som inte börjat läsa än. Å andra sidan är det ju förändringen jag 

undersökt; hur de klarat att lösa problem före och efter perioden med fingerfemman. 

 

Klassrumsobservationerna visade sig inte tillföra resultatet något nämnvärt. En möjlig 

anledning till detta var för många punkter i observationsschemat, vilket ledde till en splittrad 

observation. Det hade varit lättare att fokusera på ett eller två mått, till exempel hur ofta 

eleverna bad läraren om hjälp och om frågorna handlade om proceduren eller det matematiska 

innehållet. För att undersöka det senare i en hel klass hade det krävts att läraren försågs med 

inspelningsutrustning. Utifrån teknik- och tidsaspekter valdes istället denna typ av 

observation. Med det observationsschema som användes var det svårt att observera en hel 

klass, samtidigt som fyra elever gav väl litet underlag. Däremot bidrog observationerna, 

tillsammans med problemlösningshäften och elevintervjuer till bra samtalsunderlag vid 

lärarintervjuerna i åk 1. 

 

Det går inte att bortse från att andra yttre faktorer spelar in och påverkar resultatet, bland 

annat klassrumsklimat, lärarens roll i problemlösningsundervisningen samt arbetet med 

läsförståelse och taluppfattning under perioden. Därför är det svårt att renodla effekten av just 

fingerfemman. 

 

Det kan eventuellt upplevas att jag förhållandevis okritiskt har studerat eventuella effekter av 

fingerfemman, utan att ifrågasätta själva utformningen av modellen. Det skulle till exempel 

kunna innebära problem att antalet steg i problemlösningsprocessen är begränsat till fem. 
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Lester (1988) delar å sin sida upp processen i hela åtta steg. Olsson (personlig 

kommunikation, 4 sep 2016) uppger att anledningen till att endast fem steg formulerats i 

fingerfemman är för att modellen ska passa elever i de tidigare årskurserna; det ska inte vara 

för många steg att hålla reda på. Hand-symbolen gör det också enklare att komma ihåg dessa 

fem steg. Ett steg i Lesters modell är Genomför lösningen, vilket inte uttrycks i 

fingerfemman. Min tolkning är att det är underförstått att uppgiften ska lösas; genom att rita 

och skriva på mattespråket. Men det är kanske inte självklart, utan något läraren kan behöva 

poängtera i undervisningen. Skriv svar med rätt enhet är också ett viktigt moment att lära 

eleverna när de arbetar med textuppgifter, även om det inte står på något finger.  

6.5  Lärdomar för undervisningen 

 
Allra sist vill jag kort sammanfatta de lärdomar jag anser mig ha mest nytta av i mitt 

kommande yrke som speciallärare i matematik, utifrån den studie jag haft förmånen att 

genomföra.  

 En lösningsrutin liknande fingerfemman, med tillhörande genomgångar och 

diskussioner, bidrar till att utveckla elevernas problemlösningsförmåga. 

 Att rita strukturerat och schematiskt är ofta en väl fungerande lösningsstrategi, inte 

bara för de yngsta eleverna.  

 Fingerfemman kan med viss anpassning vara ett stöd genom 

problemlösningsprocessen för elever i alla åldrar. 

 Att låta eleverna arbeta utförligt med ett problem, och leda diskussioner då eleverna 

får reflektera över sin problemlösningsprocess och värdera olika lösningar, kan vara 

mer utvecklande för problemlösningsförmågan än att låta dem på egen hand försöka 

hinna så många uppgifter som möjligt. 

 När eleven har ett redskap för att ta sig an ett problem, ökar tilltron till den egna 

förmågan att lösa uppgiften.  

 Då eleverna har en modell att följa genom problemlösningsprocessen, får läraren 

möjlighet att ägna mer tid åt att utveckla elevernas matematiska resonemang och 

mindre till att svara på frågan ”Vad ska jag göra?”  

 Fingerfemman kan bidra till att utveckla elevers självreglerade lärande inom 

problemlösning. 
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Bilagor 

Uppgifter i problemlösningshäfte, åk 1    Bilaga 1 
 
I elevernas häften var texten större, och varje uppgift var illustrerad med en bild (som dock 
inte var till hjälp för lösningen). Det fanns dessutom gott om plats för eleven att rita och 
skriva vid varje uppgift, samt en svarsrad. 

 

 

Trappan (introduktions-uppgift) 

a) Hur många kuber har trappan på bilden?  

b) Hur många kuber har en trappa som är 5 kuber hög?  

 

1. Bullar 

Morfar har bakat bullar. 

Han ger 9 bullar till Tyra, Hannes och Love. 

De delar lika.  

Hur många bullar får de var? 

 

2. Kattungar 

Två kattmammor har ungar samtidigt.  

Hur många ungar kan varje kattmamma ha om det är  

a) 2 ungar?  

b) 4 ungar?  

c) 5 ungar? 

 

3. Bilar 

Ella har 14 legohjul.  

Hur många bilar kan hon bygga? 

 

4. Djur 

I hagen finns får och hönor. 

De har sammanlagt 12 ben. 

Hur många får och hönor kan det vara i hagen? 

 

5. Bollar 

Fabian har 5 bollar. 

Anina har 9 bollar. 

Emma har fler bollar än Fabian, men färre än Anina. 

Hur många bollar kan Emma ha? 

 

 



 

 

6. Viktors pengar 

Sanna har 4 kronor. 

Alex har 3 kronor mindre än Sanna. 

Viktor har 2 kronor mer än Alex. 

Hur många kronor har Viktor? 

 

7. Fikabröd  

Elsa köpte fikabröd.  

Varje kaka kostade 2 kr och varje bulle 3 kr.  

Vad kunde hon köpa för  

a) 15 kr?  

   b) Vad kan Elsa köpa för 20 kr?  

 

8. Pengar 

Said har 6 kronor. 

Tim har 2 kronor. 

Hur många kronor ger Said till Tim, så att båda får lika mycket pengar? 

 

  



 

 

Bilaga 2 

Observationsschema 

 

Läraren hjälper 
elever 
(hela klassen, 
frekvens)  
 

0-5 min   
 
      

5-10      
 
      

10-15  
 
         

15-20 
 
           

   Tidpunkt under 
lektionen, från 
start av ”enskilt 
arbete med 
problemet” 

 Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Kommentar 

Tid till att 
läsa/förstå 

       

Får hjälp med 
ytterligare läsning 

     

Frågornas 
karaktär: 
 
”Fattar inget” 

     

Angreppssätt 
(process) Vad ska 
jag göra nu? 

     

Tankestrategi, 
räkning. 

    
 
 

 

Specificerar VAD 
hen behöver hjälp 
med 
 

     

Skriver av kamrats 
lösn.    

     

Frågar kamrat 
(Hur, Vad?) 

     

Använder konkret 
mtrl för att lösa 
uppg. 

     

Ger upp      

Vid Obs.nr 2:      

Eleven tittar på ff 
och 
1: fortsätter  
2: ber om hjälp 

     

Läraren påminner 
om ff, eleven 
fortsätter sedan 

     

 

  



 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide 1 elever 
Före fingerfemmans introduktion, åk 1 / Utan uppmaning att använda fingerfemman, åk 3 
och 5 
 

1. Nu när du har läst/lyssnat på den här uppgiften, tror du att du kommer att klara att 

lösa den?  

Har du någon idé om hur du ska göra? 
 

2. Under lösningsprocessen: 

Kan du berätta hur du tänker? 
Vad mer vet du om…? 
Hur vet du det?  
Vad betyder den här delen av din bild?  
Kan bilden hjälpa dig att lösa problemet? 
Vad betyder det här som du skrivit på mattespråket? 

 
3. Efteråt: 

Om du ska berätta för någon annan hur du löste problemet – hur gör du då? 

Hjälp mig att förstå… 
Varför gjorde du så…? 
Vad tänkte du när du..? 
Hjälpte bilden dig hur du skulle tänka? 
Vad var svårt? Vad var lätt?  
Vad behövde du hjälp med?  
Tror du att du har kommit fram till rätt svar? Varför? 
 
Finns det något sätt för dig att bli säkrare på att du har löst uppgiften rätt? 

 
 

  



 

 

Uppgifter vid elevintervjuer, årskurs 1    Bilaga 4 
 
Av upphovsrättsliga skäl är inte bilderna med i bilagan. 

 
I djuraffären (Uppgift 1) 

Kim får 2 fiskar för 5 kr.  

a) Hur många fiskar får Kim för 10 kr?  

b) Hur många fiskar får Kim för 15 kr?  

c) Hur mycket kostar 8 fiskar? 
 
 

 

Kaniner (Uppgift 2a)  

Djuraffären har 10 kaniner. 

3 kaniner är vita. 

Det är 2 fler som är svarta. 

Resten är grå. 

Hur många grå kaniner finns i djuraffären? 
 
 
 

Nötter (Uppgift 2b)  

Ekorrarna Piff och Puff har samlat nötter.  

Piff har samlat 3 nötter fler än Puff.  

Hur många nötter har Puff samlat om de tillsammans har  

a) 5 nötter?  

b) 9 nötter? 
  



 

 

Bilaga 5 
Intervjuguide 2 elever  
(åk 1 efter perioden med fingerfemman, samt del 2 av intervjun med 3:or och 5:or) 
 
Åk 3 och 5:  Jag vet att ni använde nåt som kallas fingerfemman när du gick i 1:an-2:an? Kommer du 
ihåg stegen? (visa sedan bild på fingerfemman) 
Har ni den fortfarande uppsatt i klassrummet?  
Brukar din lärare uppmuntra dig att använda fingerfemman när ni jobbar med textuppgifter i  matte? 
Kommer du ihåg vad du tyckte om att använda fingerfemman?  / Vad tycker du om att använda 
fingerfemman? 
 
Visa mig hur du använder fingerfemman när du löser det här problemet!  
 

1. Nu när du har läst/lyssnat på den här uppgiften, tror du att du kommer att klara att lösa den?  

Har du någon idé för hur du ska kunna lösa uppgiften? 
 

2. Under lösningsprocessen: 

Kan du berätta hur du tänker? 
Vad ska du göra sedan? 
Vad mer vet du om…? 
Hur vet du det?  
Hur kan bilden hjälpa dig att lösa uppgiften? 

 
3. Efteråt: Fråga/lyssna hur hen kollar att svaret är rimligt, om hen gör det.  

Om inte: Hur kan du veta att svaret är rimligt? 

 

Tror du att du har kommit fram till rätt svar? Varför? 
        Finns det något sätt för dig att bli säkrare på att du har löst uppgiften rätt?  

 

Om du ska berätta för någon annan hur du löste problemet – hur gör du då? 
 

Hjälp mig att förstå 
Vad tänkte du när du..? 
Hjälpte bilden dig hur du skulle tänka? 
På vilket sätt hjälpte bilden dig att lösa problemet? 
Vad var svårt? Vad var lätt?  
 
Vilket finger brukar du behöva mest hjälp med? 
Vad tycker du om att använda fingerfemman när du ska lösa problem i matematik? 
Är alla fingrar lika viktiga?  
Brukar du vilja hoppa över något finger? Vad händer om du gör det? 

 
Till åk 3 och 5: Är det någon av de två uppgifterna du tycker att det passar bättre att rita bild till för 
att lösa problemet? Varför? 
Brukar du ibland rita för att lösa en uppgift?  
Brukar er lärare uppmuntra er att rita för att försöka lösa en uppgift, även om ni inte längre använder 
fingerfemman?  

  



 

 

Uppgifter vid elevintervjuer, åk 3     Bilaga 6 
Av upphovsrättsliga skäl är inte bilderna med i bilagan 
 

Igelkotten Ingvar (Uppgift 1) 
 

Igelkotten Ingvar äter upp sig inför vintern.  

Han äter fyra feta daggmaskar om dagen.  

Hur många äter han på en vecka?  
 
 

Nötter (Uppgift 2) 

Jesper och Sara samlade ihop 24 nötter tillsammans. Sara plockade dubbelt så 

många nötter som Jesper.  

a) Hur många plockade var och en?  

b) Hur många nötter ska Sara ge Jesper för att de ska ha lika många nötter var? 
 

 

 
 

  



 

 

Uppgifter vid elevintervjuer, åk 5     Bilaga 7 
Av upphovsrättsliga skäl är inte bilderna med i bilagan 
 

Frukt (Uppgift 1) 
 

I en skål är hälften av frukterna äpplen.  

En tredjedel är päron och resten är bananer.  

Hur många frukter kan det vara av varje sort? 
 
 

Cykeltur (Uppgift 2) 

 

Det brukar ta 12 min för Per att cykla till skolan som ligger 2 km bort.  

 

a) Hur lång tid tar det då för Per att cykla till biblioteket som är 3 km bort?  

b) Hur lång tid tar det då för Per att cykla till sin kompis som bor 4,5 km bort?  

c) Hur långt hinner Per cykla på en halvtimme? 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

  



 

 

Intervjuguide lärare åk 1      Bilaga 8 

 

 Utbildning: 

 År i yrket: 

 Berätta om hur du upplevt dessa fem veckor då ni arbetat med problemlösning och 

fingerfemman! 

 Gemensamma genomgångar av lösningar? Vad har de gett?  

 Upplever du att eleverna i större utsträckning klarar att lösa textuppgifter i matematik (jämfört 

med för fem veckor sedan)? 

 Om JA: Vad tror du att det i första hand beror på? (de har gått längre tid i skolan, vi har tränat 

mycket på att skriva på mattespråket, de har blivit bättre på att läsa p.g.a. läsläxan.. eller 

arbetet fingerfemman?) 

 Har eleverna olika stort behov av en modell som fingerfemman? (elever i 

matematiksvårigheter?) 

 Svårigheter/ Nackdelar med fingerfemman? För dig/ eleverna? 

 Upplever du att eleverna (de som kan) läser uppgifterna fler gånger nu (mer noggrant), innan 

de ber om hjälp? 

 Upplever du att de frågar om ord/begrepp de inte förstår?  

 Har du märkt om elevernas uthållighet förändrats? 

 Upplever du någon skillnad när eleverna ber dig om hjälp med ett problem? Har de blivit 

bättre på att precisera vad de behöver hjälp med / vilket finger de är på?  

 Fördelningen av din tid – arbetsmotor / matematiskt resonemang, har det förändrats? 

 Har deras bilder förändrats? På vilket sätt?  

 Vad verkar eleverna generellt ha svårt med (vilket/vilka steg)? Vad tror du det beror på? Vad 

kan man göra åt det?  

 Finns det något steg som brukar gå bra för de flesta? 

 Hur tycker du att elevernas självskattningar av processen stämmer?  

 Har fingerfemman inneburit ngn skillnad i ditt sätt att undervisa vid problemlösning? Något 

moment som du annars inte brukar har med? Hur upplevde du det?  

 Tror du eleverna kommer att ha nytta av fingerfemman även i fortsättningen, då de jobbar mer 

enskilt med problemlösning (inte alltid på det sätt vi nu arbetat i fem veckor, med gemensam 

genomgång efter varje problem)? Tror du att du kommer att uppmuntra dem att göra det? 

 Kan fingerfemman vara ett verktyg även högre upp i årskurserna? På vilket sätt?  

  



 

 

Intervjuguide lärare åk 3      Bilaga 9 

 

 När ni jobbar med problemlösning; finns det något du tycker dina elever överlag är 

duktiga på?  

 Vad behöver de mycket hjälp med?  

 Vad kan det bero på? Hur skulle man kunna arbeta för att utveckla den förmågan? 

 Hur uttrycker sig eleverna när de behöver hjälp? (Kan de precisera vad de behöver 

hjälp med?). 

 Nämner du fingerfemman ibland?  

 Använder eleverna fingerfemman spontant till textuppgifter? Är det ”frivilligt”? Hur 

var det i åk 1 och 2?  

 Vad brukar du uppmana dem att göra då de arbetar med textuppgifter? (Använda hela 

fingerfemman? / delar av fingerfemman? / annat?) 

 Vilket/vilka av stegen i fingerfemman hoppar eleverna generellt över, om de har 

möjlighet? 

 Är bilderna dekorationer, illustrationer (bild av lösn.) eller schematiska (bild som 

lösn), om de ritar?  

 Upplever du att eleverna brukar göra uppskattningar/bedöma rimligheten i sina svar? 

Kontrollerar de sina lösningar i större utsträckning om de använder fingerfemman?  

 Brukar eleverna redovisa sina lösningar för varandra ibland? Hur klarar de det? 

 Fördelar för dig som lärare med fingerfemman?  

 Svårigheter/ Nackdelar? 

 Om de inte använder fingerfemman särskilt aktivt idag: Ser du några fördelar med att 

införa den? Nackdelar? Brister?  

 Hur skulle den kunna anpassas till äldre elever? 

 
 
 
 

 



 

 

Intervjuguide lärare åk 5     Bilaga 10 

 

 När ni jobbar med problemlösning (textuppgifter), finns det något du tycker dina 

elever överlag är duktiga på?  

 Vad behöver de mycket hjälp med?  

 Vad kan det bero på? Hur skulle man kunna arbeta för att utveckla den förmågan? 

 Hur uttrycker de sig när de behöver hjälp? (Preciserar de vad de behöver hjälp med?) 

 De elever som behöver mest hjälp, är det i själva arbetsprocessen (med vad de ska 

göra) eller med det matematiska innehållet?  

 Har du arbetat med fingerfemman någon gång? Dina elever använde den i åk 1-3. 

Nämner de den någon gång? 

 Om de inte använder just fingerfemman: Finns det steg du brukar uppmana eleverna 

att följa i problemlösningsprocessen?  

 Hur upplever du att eleverna tar hjälp av att rita bild? Om de ritar: Är bilderna 

dekorationer, illustrationer (bild av lösn.)eller schematiska (bild som lösn)?  

 Upplever du att eleverna gör uppskattningar/bedömer rimlighet i sina svar?  

 Brukar eleverna redovisa sina lösningar för varandra ibland? Hur klarar de det? 

 Ser du några fördelar med att införa fingerfemman, eller någon variant, vid 

problemlösning? Nackdelar? Brister? (hur skulle den anpassas till äldre elever?) 

 
 
  



 

 

 

 
Bilaga 11 

Informationsbrev till klasslärare åk 1 
 

 
Hej XX! 

Tack för att du kan tänka dig att delta i min studie, tillsammans med din klass!  
Studien är en del av  kursen "Examensarbete" inom speciallärarprogrammet vid Umeå 
universitet. Syftet är att beskriva eventuella effekter på elevers problemlösningsförmåga i 
matematik då en undervisningsmodell i fem steg (fingerfemman) används i 
problemlösningsprocessen. Efter att fingerfemman introducerats och använts av klasserna i 
årskurs 1 under en ca fem veckor, vill jag försöka besvara följande frågor: 
 

 Hur förändras elevernas problemlösningsförmåga när de använder fingerfemman? 

 Vilka eventuella effekter av arbetet med fingerfemman upplever du som lärare? 

 Vad tycker eleverna om att arbeta med fingerfemman? 
 
Som jag tidigare berättat ser upplägget ut så att du som klasslärare, med stöd av mig, 
introducerar fingerfemman som ett verktyg för problemlösning i matematik för dina elever. 
Dessutom kommer jag att göra iordning ett problemlösningshäfte, där ni 1-2 ggr/vecka 
arbetar med en textuppgift åt gången. Där ska eleverna även för varje textuppgift markera 
med färg hur det gått i de olika stegen i fingerfemman. Detaljerad information om detta 
samt skriftlig handledning till introduktionen av och arbetet med fingerfemman får du 
senare. Detta material samlas in och analyseras av mig, det innebär inget efterarbete för dig.  
Studien kommer även att innebära att jag gör en klassrumsobservation före och efter 
arbetet med fingerfemman, några elevintervjuer före och efter arbetet med fingerfemman 
(ca 30 min) samt en intervju med dig som klasslärare (max 60 min).  
 
Enligt de forskningsetiska principerna vill jag ge dig denna information: 
Deltagandet är helt frivilligt, du kan när som helst avbryta din och klassens medverkan. 
Resultaten av studien kommer presenteras anonymt. Vilka enskilda individer eller skolor 
som deltagit i studien kommer inte att kunna identifieras.  
Intervjuerna kommer att spelas in, så att jag inte behöver anteckna under tiden. Endast jag 
kommer att lyssna på inspelningen, som raderas direkt rapporten är klar.  
Studiens resultat ska endast att användas i forskningssyfte. Då rapporten är godkänd 
kommer den att publiceras på Umeå universitets publiceringsplattform DiVA. 
 
Jag informerar även elevernas vårdnadshavare om ovanstående punkter och ber dem höra 
av sig till mig om de inte vill att deras barn ska delta i studien. 
 
Har du ytterligare frågor om studien kan du höra av dig till mig på tel: 070-XXX XX XX 
 
Vänliga hälsningar Pella Ödman 

 

  



 

 

Bilaga 12 
Informationsbrev till klasslärare åk 3 och 5 

 
 

Hej XX! 
Tack för att du kan tänka dig att delta i min studie, tillsammans med några av dina elever!  
Studien är en del av  kursen "Examensarbete" inom speciallärarprogrammet vid Umeå 
universitet. Syftet är att beskriva eventuella effekter på elevers problemlösningsförmåga i 
matematik då en undervisningsmodell i fem steg (fingerfemman) används i 
problemlösningsprocessen. Efter att fingerfemman introducerats och använts av två klasser i 
årskurs 1 under en ca fem veckor, vill jag försöka besvara följande frågor: 
 

 Hur förändras elevernas problemlösningsförmåga när de använder fingerfemman? 

 Vilka eventuella effekter av arbetet med fingerfemman upplever du som lärare? 

 Vad tycker eleverna om att arbeta med fingerfemman? 
 
Då jag vet att dina elever använder/tidigare använt fingerfemman, vore det intressant att få 
ta del av era erfarenheter. För att undersöka om elever har någon behållning av 
fingerfemman i högre årskurser, skulle jag vilja intervjua fyra av dina elever då de löser en 
textuppgift i matematik. Varje elevintervju beräknas ta ca 30 min. För att få reda på hur du 
som lärare upplever elevernas arbete med problemlösning, med eller utan fingerfemman, 
skulle jag vilja intervjua även dig. Jag beräknar att denna intervju tar ca 45 min. 
 
Enligt de forskningsetiska principerna vill jag ge dig denna information: 
Deltagandet är helt frivilligt, du kan när som helst avbryta din och dina elevers medverkan. 
Resultaten av studien kommer presenteras anonymt. Vilka enskilda individer eller skolor 
som deltagit i studien kommer inte att kunna identifieras.  
Intervjuerna kommer att spelas in, så att jag inte behöver anteckna under tiden. Endast jag 
kommer att lyssna på inspelningen, som raderas direkt rapporten är klar.  
Studiens resultat ska endast att användas i forskningssyfte. Då rapporten är godkänd 
kommer den att publiceras på Umeå universitets publiceringsplattform DiVA. 
 
Jag informerar även elevernas vårdnadshavare om ovanstående punkter och ber dem höra 
av sig till mig om de inte vill att deras barn ska delta i studien. 
 
Har du ytterligare frågor om studien kan du höra av dig till mig på tel: 070-XXX XX XX 
 
Vänliga hälsningar Pella Ödman 
  



 

 

Bilaga 13 

Informationsbrev till vårdnadshavare i årskurs 1 

 

Jag arbetar under höstterminen 20% (fredagar) i klass 1A på XXX skola. 

Därutöver läser jag speciallärarutbildningen med inriktning matematik vid Umeå 

universitet. Till mitt examensarbete planerar jag att genomföra en studie i klass 

1A under några veckor denna höst. Undersökningen kommer att handla om 

problemlösning i matematik.  

 

Undersökningen kommer att innebära några klassrumsobservationer under 

matematiklektioner, samt intervjuer av några elever (vid två tillfällen) då de 

arbetar med problemlösning. Elevlösningar av textuppgifter i matematik, i form 

av bild och skrift, är också något jag kommer att samla in som data till min 

studie.  

 

Om du/ni känner att ni inte vill att jag ska intervjua just ert barn – var vänlig 

meddela mig på tel: 070-XXX XX XX, eller hälsa med klassläraren.  

 

Enligt de forskningsetiska principerna vill jag ge följande information: 

 

 Deltagandet är helt frivilligt; lärare och elever kan när som helst avbryta 

sin medverkan. 

 Insamlat material kommer enbart att användas i forskningsändamål. 

 Intervjuerna kommer att spelas in, så att jag inte behöver anteckna under 

tiden. Endast jag kommer att lyssna på ljudupptagningen, och inspelningen 

raderas direkt transkriptionen är klar. 

 Resultaten av studien kommer att presenteras anonymt. Varken namnet på 

deltagande kommun, skola, lärare eller elever kommer att finnas med.  

 Den färdiga rapporten kommer efter examination att publiceras på Umeå 

universitets publiceringsplattform DiVA. 

 

Hör av dig om du har ytterligare frågor om studien!  

 

Vänliga hälsningar Pella Ödman 
  



 

 

Informationsbrev till vårdnadshavare i årskurs 3 och 5, XXskolan       Bilaga 14 

 
 

Hej! 

Jag läser speciallärarutbildningen med inriktning matematik vid Umeå 

universitet. Till mitt examensarbete denna termin ska jag genomföra en studie 

som handlar om problemlösning i matematik.  

 

Under vecka 41 planerar jag att genomföra intervjuer/samtal med några elever 

då de arbetar meden matteuppgift. Samtalet beräknas ta ca 20-30 min. Inga 

personliga frågor kommer att beröras, jag vill endast se/höra hur eleven tänker 

när han/hon löser uppgiften. Intervjusituationen kommer inte att innebära något 

obehag för barnet. 

 

Enligt de forskningsetiska principerna vill jag ge följande information: 

 

 Deltagandet är helt frivilligt; lärare och elever kan när som helst avbryta 

sin medverkan. 

 Insamlat material kommer enbart att användas i forskningsändamål. 

 Intervjuerna kommer att spelas in (endast ljud), så att jag inte behöver 

anteckna under tiden. Endast jag kommer att lyssna på ljudupptagningen, 

och inspelningen raderas när jag hunnit skriva ner det som är relevant för 

studien. 

 Resultaten av studien kommer att presenteras anonymt. Varken namnet på 

deltagande kommun, skola, lärare eller elever kommer att finnas med.  

 Den färdiga rapporten kommer efter examination att publiceras på Umeå 

universitets publiceringsplattform DiVA. 

 

Om du/ni känner att ni inte vill att jag ska intervjua just ert barn – var vänlig 

meddela mig på tel: 070-XXX XX XX.  

 

Hör av dig om du har ytterligare frågor om studien!  

 

Vänliga hälsningar Pella Ödman, XX skola 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


