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Abstrakt 
Matematik är ett viktigt ämne som är genomgående för skolans verksamhet. För att 
kunna räkna och utläsa matematiska tal behövs inte enbart en matematisk förmåga utan 
även en god språklig förståelse och begreppsliga förkunskaper. Denna studie grundar 
sig på en tidigare systematisk litteraturstudie av samma författare. 
Studiens syfte är att undersöka de strategier och representationer elever använder vid 
problemlösning i relation till modersmål och genus. Syftet är att se om och i så fall hur 
elevers strategier samt användning av representationer vid lösning av 
problemlösningsuppgifter skiljer sig åt mellan pojkar och flickor samt mellan elever 
som har svenska som modersmål och andraspråkselever. För att samla in den empiri 
som krävdes besöktes två olika skolor där eleverna fick svara på problemlösningsfrågor. 
Empirin analyserades för att sedan kunna visa ett resultat. Resultatet visade på små 
skillnader mellan pojkar och flickor samt mellan svenska som modersmål och 
andraspråkselever. 
 
Nyckelord 
Matematik, problemlösning, elever, genus, etnicitet, flickor, pojkar, andraspråkselever, 
elever med svenska som modersmål, representationer, strategier  
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1!Inledning 
 
I en tidigare systematisk litteraturstudie undersökte vi vilken betydelse sociala 
skillnader kan ha för elevers matematikinlärning (Hansson & Karlsson 2017). 
Litteraturstudien fokuserade sociala skillnader i form av ekonomi, hemförhållande, 
genus, etnicitet och geografiskt bostadsområde. Genom studien blev det tydligt att 
respektive aspekt kan ha en viss betydelse för elevers matematikinlärning men 
framförallt att samtliga aspekter hänger samman. Som utgångspunkt för denna 
empiriska studie är två aspekter från de sociala skillnaderna utvalda: genus och etnicitet 
– i detta arbete med fokus på flickor och pojkar samt på andraspråkselever. De övriga 
sociala skillnaderna är bortvalda då det finns etiska svårigheter i att göra en empirisk 
undersökning gällande en elevs hemförhållande, ekonomi och geografiska 
bostadsplats.   
 
Enligt Lärarnas tidning (2014) har det hävdats att problemlösning skulle vara svenska 
elevers starkaste gren, ett konstaterande som grundas på gamla PISA undersökningar. 
Dessa undersökningar visar hur Sverige låg i topp vad gällande elevers 
problemlösningsförmåga. Trots att svenska elever inte legat högt i traditionella 
skolämnen har de haft en enastående förmåga att tänka kritiskt och vara kreativa. En 
förmåga som i senare PISA undersökningar har ifrågasatts. Senare undersökningar visar 
att svenska elever är duktiga på att lösa statiska problemlösningsuppgifter som 
exempelvis finns i läroböcker. Förmågan att lösa problem som kräver mer intuitivt 
tänkande vad gällande tolkningar, uthållighet och nyfikenhet är svårare för våra elever 
(Lärarnas tidning 2014).  
 
Enligt läroplanens (Skolverket 2011a) centrala innehåll för matematik ska 
undervisningen hjälpa eleverna att hitta strategier för problemlösningen vid enkla 
situationer. Undervisningen ska även hjälpa eleverna att formulera matematiska 
frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer. Trots läroplanens tydlighet kring 
hur undervisningen ska behandla ämnet så sjunker resultaten. Kan detta grundas i 
olikheter mellan eleverna i form av flickor och pojkar samt mellan elever med svenska 
som modersmål och andraspråkselever? Vikten ligger i att upptäcka vad som ligger till 
grund för problemet för att sedan kunna gå vidare och hjälpa eleverna. 
 
Historiskt sett har samhället tagit för givet att pojkar är klokare och mer högpresterande 
än flickor, detta för att kunna behandla pojkar och flickor på olika sätt (Lundgren, Säljö 
& Liberg 2012). För att verifiera detta påstående har forskning gjorts vilken dock visat 
att det inte finns någon grund till antagandet. Två könsskillnader som påvisats mellan 
flickor och pojkar är: aggressivitet och sexualitet. På senare tid har könsskillnader i 
skolan minskat vilket har lett till att flickor och pojkar har likartade resultat. Detta kan 
tyda på att de genomsnittligen är lika begåvade och att skillnaderna som finns är 
kulturellt betingade. Fast att resultaten är likartade mellan könen är betygen olika. 
Flickor tenderar nu att ha högre betyg än pojkar något som förklaras med att flickor är 
flitigare med sitt skolarbete. Pojkarna har ett överlag mer avslappnat förhållningssätt till 
skolan. De får bara prestera bra om de inte har ansträngt sig, det är alltså mer accepterat 
att få bra betyg om man gjort så lite som möjligt. Viss forskning har dock visat att 
flickor har högre begåvning men pojkarna bättre resultat något man kan tolka som att 
pojkar koncentrerar sig mer på ett mindre område där de kan bli extra bra medan flickor 
anstränger sig mer jämt i alla ämnen (Lundgren, Säljö & Liberg 2012). 
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En utmaning när man diskuterar problemlösningsstrategier hos elever är 
andraspråkselevers bristande språkkunskaper i grundskolans tidigare årskurser. 
Forskning visar att andraspråkselever saknar tillräckliga kunskaper av det svenska 
språket för att kunna tillgodose sig omfattande skriftlig undervisning. De blir istället 
hänvisade till det muntliga samtalet, något som gör att de kommer efter vad gällande 
skriftliga strategier i exempelvis matematik (Skolverket 2016). 
 
Eventuella samband mellan problemlösning, genus och etnicitet har intresserat oss och 
gjort oss nyfikna då vi anser att som lärare är det viktigt att kunna bemöta alla elever 
och hjälpa dem att utveckla sina problemlösningsstrategier. För att kunna göra detta 
måste vi som lärare ha kännedom om deras förkunskaper. Det är viktigt att lärare känner 
till vilka språkliga förutsättningar eleverna har för att kunna hjälpa dem med olika 
strategier. Genus har bakåt i tiden spelat roll, men gör det verkligen det i dagens skola? 
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1.1!Syfte och frågeställning 
 
Det övergripande syftet är att undersöka de strategier och representationer elever 
använder vid problemlösning i relation till modersmål och genus. Syftet är att se om och 
i så fall hur elevers strategier samt användning av representationer vid lösning av 
problemlösningsuppgifter skiljer sig åt mellan pojkar och flickor samt mellan elever 
som har svenska som modersmål och andraspråkselever. 
 
Studiens frågeställningar är: 
 

•! Vilka strategier och representationer använder flickor och pojkar vid 
problemlösning – finns det några skillnader? 
 

•! Påverkar modersmålet vilka strategier och representationer eleverna använder 
vid problemlösning och i så fall hur? 
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2!Litteraturbakgrund 
 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning inom området att presenteras. Kapitlet inleds 
med en förklaring om problemlösning och dess betydelse. Därefter följer en beskrivning 
av tidigare forskning inom genus och etnicitet. Dessa aspekter har behandlats under 
författarnas tidigare Självständiga arbete 1 med fokus på sociala skillnaders betydelse 
för matematikinlärning (Hansson & Karlsson 2017). 
 
2.1!Problemlösning 
 
I kommentarmaterial för kursplanen i matematik förklarar Skolverket (2011b) att 
begreppet problemlösning innebär: 
 

Matematiska problem är situationer eller uppgifter där eleverna inte på förhand 
känner till hur problemet ska lösas. Istället måste de undersöka och prova sig fram för 
att finna en lösning. Matematiska problem kan också beskrivas som uppgifter som inte 
är av rutinkaraktär. Oftast förekommer ett problem i en konkret situation som gör att 
eleverna behöver göra en matematisk tolkning av situationen. Ibland är problemen 
inommatematiska och saknar då direkt anknytning till en vardaglig situation. 
(Skolverket 2011b:25) 

 
Men vad är det då som krävs för att en uppgift ska anses vara ett problem? Taflin (2007) 
menar att den eller de som ställas inför problemlösningsuppgiften vill eller är i behov av 
att hitta en lösning. Det finns inte heller någon procedur som garanterar en komplett 
lösning.  Den eller de som jobbar med problemet måste anstränga sig för att hitta en 
lösning. 
 
Problem är något alla elever möter i sin vardag och något som de måste lära sig att lösa. 
Att lösa problem utanför skolan är bra eftersom eleverna då får resonera och fundera 
över olika lösningar. Problemlösning i skolan bygger på att eleverna får lösa olika 
matematiska problem som kan vara anknutna till verkliga hädelser (Taflin 2007). 
Wistedt (1992) menar att det kan bli problematiskt att vardags anknyta matematiska 
problem. Eleverna bär inte med sig matematisk kunskap från vardagen och kan därför 
inte koppla matematik till vardagsproblem. Eleverna har därför svårt att veta hur de ska 
lösa problemen samt att vardagsanknytningen kan hamna i fokus istället för det 
matematiska tänkandet.  
 
Undervisning i problemlösning fokuserar sig mot att lärare ger elever strategier som kan 
använda vid problemlösning. Lärare arbetar alltså med att ge eleverna ett förhållningsätt 
till problemlösning. Problemlösning kan inte tränas genom att eleverna får en viss 
metod att förhålla sig till utan de ska tränas till att variera sig mellan olika metoder och 
strategier. I framtiden ska undervisningen även leda till att eleverna lär sig att formulera 
egna problem. En problematisk aspekt vid problemlösning kan vara att vissa elever har 
svårigheter med textförståelse. De misstolkar därför informationen de fått i texten vilket 
leder till att det blir svårt att lösa uppgiften. De kan misstolka enstaka detaljer eller inte 
förstå sammanhanget i texten (Taflin 2007). 
 
En lektion där problemlösning är i fokus kan även utföras på ett sätt där läraren på 
förhand bestämt vilka matematiska strategier problemet ska behandla. Vikt ligger i att 
problemet ska innehålla en tänkande process för eleverna där det inte behöver finnas ett 
givet svar (Champagne, Schoen & Riddell 2014).   
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Skolans problemlösning måste bygga på matematiska resonemang för att eleverna ska 
ha möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga. Matematiken i skolan ska innehålla 
problemlösningsuppgifter som är designade så eleverna måste se problemet i olika 
perspektiv samt reflektera och ha ett öppet förhållningssätt till problemet. Eleverna ska 
se problemets innehåll, aspekter, relationer mellan problem och uppfatta problemets 
matematiska struktur. Problemen ska vara formulerade så att eleverna får tänka kreativt 
och använda olika strategier. Problemlösningens analys ska fokusera på rimligheten av 
strategier och formen av representationer. Problemlösningsuppgifterna ska vara 
designade så att eleverna ska finna många metoder för att nå en lösning (Taflin 2007). 
 
Det finns flera olika typer av problem. En vanligt förekommande problemtyp är rika 
problem. Med ett rikt problem menar man att uppgiften är mer utmanande och för att 
komma fram till svaret finns det mer än en lösningsstrategi (Taflin 2007). Sheffield 
(2003) rekommenderar rika problem då de ger eleverna förutsättningar att kunna se 
samband, välja strategi för uppgiften samt resonera och motivera sina strategier. 
 
Problemlösning är att tolka en uppgift på regelrätt sätt. För att kunna göra det genomgår 
man olika steg, en problemlösningsprocess. Först måste man se om frågan är en uppgift 
eller ett problem. Oavsett om det är ett rikt problem eller ej måste eleverna, för att nå 
det slutgiltiga och bestämda målet, kunna lösa ett problem genom att välja lämplig 
metod och lämplig matematik. Med detta menas att man väljer rätt räknesätt men även 
olika representationsformer som exempelvis rita, skriva arbeta konkret eller använda sig 
av matematiska symboler (Taflin 2007). 
 
2.2!Genus 
 
Sundström och Sörell (2010) har granskat skillnader mellan pojkar och flickors 
prestationer vid problemlösningsuppgifter vid de nationella proven i matematik i 
årskurs 3 och 6. I årskurs 3 kunde de inte urskilja några problemlösningsuppgifter som 
gynnade varken flickor eller pojkar. De skillnader som fanns var pojkar och flickor 
använde olika strategier vid uppgifterna. Strategierna gjorde inte att någon part av 
eleverna lyckades bättre eller sämre. De skillnader som fanns var att flickorna gjorde 
dubbelt så många fel på grund av kunskapsbrist och läsförståelse. På proven i årskurs 6 
gjorde pojkarna dubbelt så många huvudräkningsfel som flickorna. Flickorna gjorde 
dock dubbelt så många slarvfel som pojkarna och även mer positionsfel. Överlag 
lyckades pojkarna bättre än flickorna på provet och de försökte lösa fler uppgifter än 
flickorna. Den gjorda undersökningen är dock liten och författarna påpekar att en större 
undersökning bör göras om resultatet ska kunna generaliseras. De menar dock att man 
kan utläsa att pojkar vågar prova fler uppgifter eftersom de har ett större matematiskt 
självförtroende än flickorna. På hela det nationella provet i matematik och inte enbart 
problemlösningsuppgifterna presterade flickor och pojkar ungefär med samma resultat. I 
undersökningar som TIMS och PISA tenderar pojkarna prestera med något högre 
resultat än flickorna. Trots detta har flickor överlag ett högre betyg än pojkarna i 
matematik. 
 
Reuterberg och Svensson (2000) undersöker vilka orsaker och konsekvenser genus har i 
matematiken. Resultatet av studien visar att utifrån ett genusperspektiv är skillnaderna i 
årskurs 6 små. De skillnader som finns är till pojkarnas fördel. Pojkar uppskattar ofta 
sina matematikkunskaper till att vara bättre än vad de är. Pojkarna har ett starkt 
självförtroende inom matematiken jämfört med flickorna vilket spelar roll för elevernas 
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självbild. Dock menar författarna att elevernas självbild och framförallt resultat även 
påverkas av deras begåvning. Det finns alltså inga större skillnader mellan könen utan 
det som skiljer flickor och pojkar åt är hur de uppskattar sin förmåga inom matematik.  
 
En annan forskare som styrker Reuterberg och Svenssons (2000) undersökning är 
Boaler (2011). Boaler (2011) menar att det inte finns några större skillnader i 
matematikkunskaper mellan flickor och pojkar. Ser man tillbaka i tiden fanns det stora 
skillnader som var till pojkarnas fördel. Idag har dessa skillnader slätats ut och 
skillnaden mellan flickor och pojkar är betydligt mindre. Hon menar dock att 
klassrummen är till pojkarnas fördel då de får med utmanande och fördjupande frågor 
av läraren. Detta leder senare till att pojkar dominerar inom de matematiska utbildningar 
och yrken. 
 
Sammanfattningsvis kom vi i vår tidigare litteraturundersökning fram till att det finns 
små skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller matematik. De skillnader som 
finns är till pojkarnas fördel. De uppskatta sig kunna mer och får därför ett bättre 
matematiskt självförtroende något som är till deras fördel i matematiken. Klassrummen 
är i dagens skola till pojkarnas fördel eftersom de får mer utmanande frågor av läraren 
vilket leder till ett större intresse för matematik. I slutändan leder detta till att pojkarna 
väljer och dominerar matematiska yrken i arbetslivet. Det är även vanligt att hemmet 
har en tendens till att förvänta sig mer matematiska kunskaper hos pojkar än flickor. 
Vissa föräldrar lever med tanken att pojkar ska dominera i arbetslivet och behöver 
därför högre betyg. Dock är det flickorna som går ut med högst betyg i matematik. Har 
en pojke och en flicka gjort samma prestation och har samma begåvning får trots det 
flickorna högre avgångsbetyg. Genus blir alltså en indirekt orsak till högre 
avgångsbetyg (Hansson & Karlsson 2017). 
 
2.3!Etnicitet  
 
Förr i tiden hade ämnena matematik och svenska väldigt lite gemensamt vilket har 
förändrats över tid. Nu hänger ämnena tätt samman och språket bildar en bro mellan de 
två ämnena. I matematiken är elevernas avkodning och begreppsförståelse viktig för att 
kunna lösa matematikuppgifter (Lundberg & Sterner 2002). Även Vygotskij och Wedin 
(2011) poängterar språket betydelse för elevers matematikutveckling. På grund av 
språkets betydande roll i matematiken menar Wedin (2011) att matematik är svårare för 
de elever som inte har svenska som modersmål det vill säga andraspråkselever. Detta 
baserar Wedin på att andraspråkselever ska lära sig det svenska språket samtidigt som 
denne ska få kunskaper i ämnet matematik. 
 
Gibbons (2013) menar att det tar ungefär två år för andraspråkselever att lära sig 
vardaglig svenska. Det vill säga enkel svenska som gör att man kan ta sig igenom olika 
vardagssituationer. För att utveckla ett fungerande språk i skolans värld tar det ungefär 
fem år. Norén (2010) menar att andraspråkselever har svårare än de elever som har 
svenska som modersmål att uppnå godkända betyg. Det finns de elever som har goda 
kunskaper i matematik men brister vid språkkunskaper vilket gör att de inte når de 
målen där språkkompetens behövs kan nås. Gibbons (2013) påvisar därför vikten av att 
ge andraspråkselever samma förutsättningar att nå målen i matematik trots deras ibland 
bristande förståelse för språket de undervisas på. 
 
Sammanfattningsvis har vi i vår tidigare litteraturundersökning kommit fram till att 
andraspråkselever inte får samma utmanande vokabulär från hemmet. De har därför inte 
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samma språkliga förutsättningar för att kunna skapa förståelse för matematik på samma 
sätt som elever i ett svensktalande hem har. Andraspråkselever uppfattar dock 
matematik som ett viktigt ämne och får stöd för ämnet matematik från hemmet. Många 
föräldrar till andraspråkselever vill att ämnet ska prioriteras i skolan.  Det har därför 
gjorts olika försök för att öka andraspråkselevers matematikkunskaper i skolan. Flera 
försök där eleverna fick matematikundervisning på sitt hemspråk har lett till en ökad 
förståelse för matematik. Eleverna uppfattade sig som trygga i ett klassrum där deras 
bakgrund inte sticker ut i förhållande till andra elever och känner sig därför bekväma 
med att ställa frågor om begrepp och ord utan att känna sig utsatta, en känsla de kunde 
få i ordinarie klassrum. En viktig del i hur mycket kunskaper andraspråkselever tar till 
sig under matematikundervisningen är hur undervisningen bedrivs. För att ge en bra 
matematikundervisning ska klassrummen vara kommunikativa och 
reformorienterade.  En utmaning för andraspråkselever är problemlösningsuppgifter i 
matematik på grund av att texten stjäl uppmärksamhet från talet. Många 
andraspråkselever har inga svårigheter vad gällande enkel addition och tal med 
symboler. Eleverna har däremot bekymmer med räkneoperationer i flera led, speciellt 
som innehåller en textmassa (Hansson & Karlsson 2017).   
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3!Begreppsligt ramverk 
 
I denna studien kommer ett begreppsligt ramverk användas för att analysera vilka 
strategier och representationer elever använder vid problemlösning. Det begreppsliga 
ramverket har sin utgångspunkt i olika representationsformer och strategier vilka 
kommer förklaras i detta avsnitt.  
 
3.1!Representationer   
 
Representationer är något som används i matematiken för att kommunicera. De 
representationsformer som finns i matematiken är av olika modalitet, det vill säga att de 
innebär exempelvis text, ljud eller bild. Flera modaliteter som samverkar blir 
multimodalitet.  Läraren och eleverna använder sig av olika representationsformer för 
att skapa mening och förståelse. De representationsformer som finns är ljud, bild, text, 
material, symboler och rörelse. De olika representationsformerna samverkar med 
varandra. Ett verbalt ord, exempelvis boll, är en representationsform som förmodligen 
syftar till ett rymdgeometris objekt som vanligen används när man spelar fotboll. Det 
går alltså att översätta representationsformerna mellan varandra (Ebbelind & Palmér 
2016).  
 
I denna studie finns inte utrymme för att eleverna ska kunna uttrycka alla 
representationsformer vid problemlösningsuppgifterna, utan vi har valt att fokusera på 
bild, symboler och ord. Detta eftersom eleverna som varit med i studien enbart löst 
problemlösningsuppgifter enskilt i klassrummet och då inte haft några förutsättningar 
för att kunna tillämpa resterande representationsformer. 

 
Att använda representationsformen bild vid problemlösning kan hjälpa de elever som 
inte ser vilket räknesätt de ska använda direkt att göra det tydligare. Bilden kan hjälpa 
eleverna att göra problemet överskådligt. Att använda bild gör fakta tydligare så att 
samband enklare syns, samband som hjälper elever vid beräkningar (Gunnarsson 2009).  
 
Användning av beräkningar, tal och symboler vid problemlösning kan vara svårt att 
kommunicera med andra. De elever som har en lösning på problemet har svårt att ta till 
sig andras idéer och tankar. Om eleverna tänker lika kan de dock komma fram till en 
lösning (Gunnarsson 2009).   
 

Representationer

Bild Symboler Ord
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Strategier

Rita Ekvationer Gissa!och!
pröva

Skriva och uttrycka sig med ord vid problemlösning kan vara problematiskt eftersom 
det gäller att sätta ord på matematiska beräkningar i flera steg. Förklaringarna kan då bli 
krångliga och inkorrekta (Gunnarsson 2009).  
 
Att tala problemlösning innebär att kunna sätta ord på matematiska idéer och tankar. 
Det kan bli problematiskt om eleverna inte är vana vid att tala matematik. För att 
underlätta för eleverna behövs ett accepterande klassrumsklimat och tid (Gunnarsson 
2009). 
 
3.2!Strategier  
 
Inom området problemlösning ska inte eleverna få undervisning i vilka strategier som 
ska används vid vissa problem, något som var vanligt förekommande när 
problemlösning introducerades i läroplanen (Lgr 80). Eleverna undervisas då i olika 
lösningsstrategier vilket inte var bra då problemlösningsuppgifter är innehåll och 
kontextberoende. Undervisningen ledde inte till kreativitet då eleverna tränade samma 
strategi på likartade uppgifter. För att undervisningen i problemlösning ska vara 
framgångsrik behövs en mångfald av matematiska problem och lösningar (Palmér & 
Bommel 2016).  
 
För att elever ska förstå och lösa problemlösningsuppgifter behöver de använda sig av 
olika strategier. En strategi är ett sätt att lösa ett problem. En strategi kan ibland vara 
bestämd på förhand medan andra gånger inte. Det går även att ändra strategi utefter 
problemets gång. För att lösa ett problem används ibland flera strategier i kombination 
med varandra. Vissa strategier fungerar bäst vid huvudräkning och andra fyller bäst 
funktion genom att bli nerskrivna på papper (Skolverket 2014). 
 
Vanliga strategier vid problemlösning är att arbeta baklänges, välja en eller fler 
operationer att arbeta med och gissa och pröva sig fram. Andra vanligt förekommande 
strategier är att göra en lista, rita en bild eller ställa upp en ekvation. Andra vanliga 
strategier är att lösa ett enklare problem, dela upp problemet eller använda laborativt 
material. Andra fungerande strategier är att göra tabeller, diagram eller dramatisera 
situationer (Skolverket 2014).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De strategier som är utvalda till studiens begreppsliga ramverk är att rita, göra 
ekvationer och gissa och pröva. Ovannämnda strategier är utvalda eftersom de är 
effektiva och vanliga strategier som studiens medverkare behärskar samt är lämpliga för 
de utvalda uppgifter som är med i studien. Strategin att rita är vanligt vid 
problemlösning och används ofta i kombination med någon annan strategi. Att rita en 
bild hjälper eleverna att göra problemet mer överskådligt (Eriksson 1991). En annan 
benämnd strategi är att göra ekvationer. Det innebär att eleverna löser ett problem med 
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hjälp av en ekvation, tabell eller diagram (Lester 1996). Strategin att gissa och pröva 
handlar om att komma nära ett svar genom en gissning för att sedan inspektera svaret 
och med hänsyn därtill dra en slutsats för att därnäst komma med en ny gissning 
närmare svaret (Eriksson 1991). 
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4!Metod 
 
I kommande avsnitt kommer datainsamling, genomförande, urval och etiska aspekter att 
presenteras. Studien genomfördes i tre klasser i årskurs tre. Eleverna fick lösa ett antal 
problemlösningsuppgifter som sedan samlades in för analys. Uppgifterna analyserades 
sedan utifrån aspekterna genus och andraspråk. 
 
4.1!Urval 
 
Innan arbetet med studien kunde påbörjas planerades val av skolor som kunde vara av 
intresse för studiens syfte. Stor vikt låg i att skolorna kunde erbjuda mångkulturella 
klasser och en jämn fördelning mellan pojkar och flickor. Då staden som skolorna ligger 
i är tämligen liten så valdes två skolor ut som matchade de aspekter som söktes och som 
även är bekanta av studiens författare sedan tidigare praktiker. För att kunna genomföra 
studien förbereds de valda skolorna på att vara med i studien några veckor innan studien 
började. Klasslärarna i årskurs tre på de båda skolorna var positiva och gick med på att 
medverka i studien. 
 
Studien har genomförts i tre olika klasser på två olika skolor. Alla klasser årskurs tre. 
En av klasserna tillhör en mindre skola och resterande två en medelstor skola, båda från 
samma stad i södra Sverige. Samtliga klasser var mångkulturella och hade en jämn 
fördelning mellan flickor och pojkar.  
 
Skolvalen har gjorts utifrån bekvämlighetsurval (Bryman 2011), det vill säga att 
skolorna valts ut utifrån tillgänglighet. De valda skolorna har valts ut eftersom vi som 
genomför denna studie har haft vår verksamhetsförlagda utbildning på dessa skolorna. 
Vi har dock inte varit i de klasserna där studien genomförts utan i andra klasser på 
samma skola. Att studien genomfördes i årskurs tre är valt eftersom området 
problemlösning är komplext och därför är det mest rättvist att genomföra studien i 
årskurs tre istället för exempelvis årskurs ett då eleverna inte har samma förutsättningar 
att lösa komplexa uppgifter.  
 
Kriterier för valet av skola var att det skulle finnas elever som talar andra språk än 
svenska. Gärna skulle flertalet elever ha annat modersmål. För att få en bredd på studien 
skulle det gärna det finnas elever som är födda i Sverige och pratar svenska hemma och 
elever som är födda i Sverige men talar annat språk i hemmet. Det var även till stor 
fördel om det fanns flertalet elever som var födda i andra länder men talade svenska 
hemma och om det fanns elever som var födda i andra länder och talade andra språk i 
hemmet. Ett annat kriterium för skolorna var att det var tvunget att finnas både flickor 
och pojkar i klassen. Det sista kriteriet var att studien skulle genomföras i en årskurs tre.   
 
4.2!Metod av datainsamling 
 
När det sedan var dags att genomföra studien kontaktades de berörda lärarna via mail. 
Det skickades ut ett informationsbrev (bilaga E) och en medgivandeblankett (bilaga F) 
som klasslärarna gav till sina elever. Medgivandeblanketten samlades sedan in, när den 
var ifylld av vårdnadshavare, av läraren som sedan vidarebefordrade dessa till studiens 
författare.  
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När datainsamlingen gjordes besöktes skolorna. De elever som hade fått godkännande 
att medverka fick följa med till ett klassrum där de fick uppgifter som var utformade 
efter studiens syfte. Eleverna blev först informerade om vad syftet med vårt besök var 
och vilka vi var. De fick även ställa frågor de hade kring situationen. Eleverna fick 
sedan varsitt rutat lösblad och ett häfte med problemlösningsuppgifter. Häftet hade tre 
omfattande uppgifter och eleverna skulle lösa dessa efter egna förutsättningar. Under 
tidensgång var det många elever som hade frågor kring uppgifterna, så ett tydliggörande 
fick göras omgående att alla gör så gott man kan och skriver ner precis det man tänker. 
Eleverna fick runt 40 minuter på sig att försöka lösa uppgifterna.  
 
Studien genomfördes genom att samtliga elever fick svara på tre olika 
problemlösningsuppgifter. För att kunna ta hänsyn till de aspekter som ligger till grund 
för studien fick eleverna fylla i vissa frågor innan de började med uppgifterna. Det vill 
säga, de fick fylla i kryssrutor om de var flicka eller pojke samt om de var födda i 
Sverige eller i något annat land och slutligen om de talade svenska eller annat språk i 
hemmet. Att samtliga elevsvar samlades in och analyserades gjordes eftersom det skulle 
bli en bredd på studien. 
 
4.3!Motivering av uppgifter  
 
Alla valda uppgifter har sitt ursprung från Skolverkets mattelyft och behandlar olika 
delar från det centrala innehållet i Läroplanen (2011). 
 
4.3.1!Uppgift 1 
 

 
 
Den första uppgiften heter ”Kattmammorna” och behandlar det centrala innehållet 
naturliga tal och dess egenskaper, de fyra räknesätten och hur de används, matematiska 
likheter och likhetstecknet, rimlighetsbedömning, strategier vid enkel problemlösning 
samt formulering av vardagliga matematiska problem. Problemet handlar om att 
eleverna ska kunna dela upp ett tal i flera termer. Vanligen räknar eleverna med två 
termer men i detta problemet finns det tre. I vilken ordning termerna kommer spelar 
ingen roll för summan. Syftet med att använda detta problem i studien är för att se vilka 
strategier och representationer de olika urvalsgrupperna använder för att sedan jämföra 
om någon speciell urvalsgrupp i större utsträckning än andra använder en viss strategi 
och representationsform. De strategier och representationsformer som valts att fokusera 
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på är om eleverna har ritat - bild, räknat - symboler  eller använt sig av skrift för att lösa 
problemet.  
 
4.3.2!Uppgift 2 

 
 
Den andra problemösningsuppgiften heter ”Tornet”. Problemet handlar om att eleverna 
ska kunna upptäcka det matematiska mönster som förändras när tornet på bilden blir 
större. Syftet med uppgiften är studera vilka strategier och representationsformer 
eleverna använder när de löser uppgiften. Det vi vill se är hur elevsvaren skiljer sig 
mellan de olika urvalsgrupperna. Även denna uppgift behandlar en del av det centrala 
innehållet för matematik i form av naturliga tal och deras egenskaper samt 
rimlighetsbedömning. 
 
4.3.3!Uppgift 3 

 

 
 
Den tredje uppgiften heter ”Fiskar”. Problemlösningsuppgiften handlar om 
proportionalitet samt hälften och dubbelt. Eleverna ska kunna räkna ut hur mycket 
fiskarna kostar utan att först räkna ut vad en fisk kostar. Även denna uppgift behandlar 
det centra innehållet i matematik. Syftet med uppgiften är att studera vilka vilka 
strategier och representationsformer eleverna använder när de löser uppgiften.   
 
4.4!Bearbetning av empiri  
 
I denna studien används, som tidigare beskrivits i teorin, ett begreppsligt ramverk som 
har sin utgångspunkt i olika representationsformer och strategier. De 
representationsformer som ligger i fokus är bild, symboler och ord. 
Representationsformen bild innebär i studiens fall att rita. Symboler innebär att eleverna 
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löst problemlösningsuppgifter med symboler och tal. Representationsformen ord syftar 
till att eleverna löst sitt problem med stöd av text. Det finns även andra 
representationsformer än de utvalda men de ges inte utrymme till att undersökas i 
studien.  
 
Begreppet strategi innefattar hur eleven löst uppgiften. Det vill säga om eleven har en 
utformad strategi för att lösa en viss uppgift. Det kan finnas flera fungerande strategier 
till uppgifterna men vissa strategier är effektivare än andra. De strategier som vi ansåg 
vara av intresse att undersöka om eleverna använde, grundat på våra 
problemlösningsuppgifter, var om eleverna ritade, använde sig av ekvationer eller 
gissade och prövade. Detta eftersom de är effektiva vid problemlösning och att samtliga 
strategier går att använda i problemlösningsuppgifterna.  
 
Efter insamling av empiri började bearbetning av data. Då granskades empirin utifrån 
det begreppsliga ramverk som ligger till grund för denna studie. För att underlätta 
insamlingen av information gjordes tabeller (bilaga A,B,C och D) där information 
samanställdes. Granskningen gjordes utifrån vilka representationsformer och strategier 
eleverna använt sig av på de olika uppgifterna. Analysen började genom att räkna 
antalet pojkar som används sig av representationsformerna bild, symboler och skrift och 
strategierna rita, ekvation samt gissa och pröva på uppgiften ”Kattmammor”. Sedan 
granskades de andra urvalsgrupperna utifrån samma ram.  
 
Fråga två som eleverna skulle lösa var ”Tornet”. Denna fråga kommer dock inte att 
analyseras i detta arbete då nästan alla elever tyckte denna fråga var så pass svår att de 
valde att inte utföra uppgiften. De få elever som har svarat på uppgiften har fått hjälp av 
någon vuxen som fanns med i klassrummet när empirin samlades in. Detta gör att 
resultatet av denna uppgift skulle bli missvisande och valet har därför gjorts att uppgift 
två ej kommer medverka i studien. Även delfråga D i samtliga uppgifter har uteslutits 
från att analyseras av samma orsaker som ovan nämnts.  
 
Empirin från sista frågan, ”Fiskar”, bearbetades och granskades på samma sätt som 
fråga ett. Utifrån det begreppsliga ramverk som ligger till grund för studien 
sammanställdes elevsvaren i en tabell (bilaga C och D).  
 
4.5!Analysmetod  
 
Uppgifterna analyserades utifrån studiens begreppsliga ramverk, bestående av strategier 
och representationsformer, samt i förhållande till urvalsgrupper. De urvalgrupper som 
framkommit, av naturliga skäl baserat på etnicitet och genus, var; pojkar, flickor, 
andraspråkselever och elever med svenska som modersmål. Efter att all empiri var 
insamlad gjordes en djupdykning i elevsvaren. Först gjordes en analys av fråga ett, 
”Kattmammor”, följt av en analys av fråga tre, ”Tornet”. För att kunna sammanställa ett 
resultat delades elevsvaren upp i fyra högar baserat på urvalsgrupperna. 
Urvalsgrupperna granskades sedan i två omgångar per fråga för att kunna ge svar på 
studiens frågeställningar. Först analyserades vilka representationsformer de olika 
urvalsgrupperna använt för att sedan föras in i tabellerna (bilaga A och C). Sedan 
analyserades vilka strategier eleverna hade använt vid lösning av uppgifterna. Även 
dessa rapporterades in i tabellerna (bilaga B och D).  
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4.6!Etik 
 
Vi har under arbetes gång följt de regler som finns medskrivna i Vetenskapsrådets 
(2011) forskningsetiska principer. Innan empirin för studien kunde samlas in skickades 
ett brev till alla elever i de klasser där undersökningen skulle ske. I brevet förklarades 
vad undersökningen handlade om och hur eleverna, efter intresse, kunde få vara med 
och bidra. I studien är deltagarna i detta fall barn under 18 år, vilket betyder att de inte 
är myndiga och inte får bestämma endast bestämma själva om de ska delta i 
undersökningen utan vi behövde vårdnadshavarens godkännande. I enlighet med 
samtyckeskravet har det även skickats ut en medgivandeblankett till alla elever som 
blivit erbjudna att delta i studien. För att eleverna ska få delta i undersökningen måste 
denna blankett vara ifylld av vårdnadshavare. I brevet till eleverna förklarades även 
utifrån konfidentialitetskravet att all insamlad data är anonym. Forskarna kommer inte 
kunna koppla elevsvaren till en specifik elev då namn ej förekommer. Eleverna fick 
även förklarat för sig att insamlade uppgifter endast kommer användas i forskningssyfte 
och inte för andra ändamål, i linje med nyttjandekravet. 
 
4.7!Tillförlitlighet och validitet 
 
För att validiteten i studien ska vara god ska datan vara av rätt typ för det undersökta 
ämnet samt uppmätas på ett korrekt sätt (Denscombe 2016). Datan skulle kunna 
kontrolleras genom att studien kunde genomförts i en annan grupp. Troligen hade 
resultatet då varit liknande det som framkommit i resultatet då studien är utförd i en helt 
vanlig klass med en elevsammansättning som idag är vanligt förekommande i svenska 
skolor, men det går givetvis inte att vara säker på då ingen kontrollundersökning 
genomförts. 
 
Tillförlitligheten i metoden hade ökat om studien genomfört en extra omgång så att 
resultaten vid de olika omgångarna kunde jämförts (Denscombe 2016). Studiens metod 
är dock tillförlitlig då de problemlösningsuppgifter eleverna fått lösa varit tre till antal 
och jämförelser mellan de olika uppgifterna då kunnat göras för att nå ett tillförlitligt 
resultat. För att kunna generalisera det forskningsresultat som framkommit hade det 
behövts göras en mer omfattande studie med ett större urval av elever. 
 
Behandlingen av den insamlade datan har genomförts på ett objektivt sätt. Det vill säga 
att datan har granskats rättvist, ärligt och opartiskt (Denscombe 2016). Den mänskliga 
faktorn går dock inte att komma från då det är samma ögon som granskat och värderat 
elevsvaren. Detta kan göra att vid en ytterligare granskning av samma elevsvar fast av 
en annan forskare kan resultatet förändras då man kan tolka och värdera elevsvar på 
olika sätt. Förändringarna kan ske trots att man håller sig inom de ramar studien utgår 
från. 
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5!Resultat 
 
I detta avsnitt kommer resultatet av vår studie att presenteras. Kapitlet är uppdelat efter 
studiens frågeställningar för att på ett tydligt sätt presentera studiens resultat.    
 
5.1!Använder flickor och pojkar samma eller olika strategier och 
representationer vid problemlösning? 
 
Baserat på de olika urvalsgrupperna presenteras här resultatet av den första 
frågeställningen.  
 
5.1.1!Strategier 
För att lösa uppgifterna på arbetsbladet har eleverna använt sig av olika strategier. De 
utvalda strategierna är presenterade i avsnittet om teori och är utgångspunkt när 
resultatet presenteras.  
 
5.1.1.1!Pojkar 
 

 
Av de 29 pojkar som var med i undersökningen har 20 pojkar använts sig av strategin 
att rita på uppgift 1a. På uppgift 1b är siffran 18 elever och på uppgift 1c 19 elever. En 
annan strategi eleverna kunde använda var ekvationer. Den har två elever använt sig av 
på uppgift 1a följt av en elev på uppgift 1b och 1c. Den sista presenterade strategin är 
gissa och pröva. Den har fem pojkar använt sig av på uppgift 1a, sju pojkar på uppgift 
1b och slutligen har fyra pojkar använt sig av den på uppgift 1c. De fanns även pojkar 
som inte hade någon given strategi utan som enbart framförde ett svar eller lämnade 
uppgiften olöst. På uppgift 1a hade två pojkar ej någon given strategi, på uppgift 1b 
hade tre pojkar ej någon given strategi och slutligen på uppgift 1c hade fem pojkar en ej 
någon given strategi.  

Den mest använda strategin hos pojkarna är att rita. Majoritet av de som haft en 
fungerade strategi till uppgifterna har använt den strategin i både a, b och c uppgiften. 
Mycket få pojkar har använt strategin att göra en ekvation. Ett flertal pojkar har använt 
sig av strategin att gissa och pröva för att lösa uppgiften. Dock långt ifrån så många som 
använt sig av att rita. Några pojkar hade ingen fungerade strategi till uppgifterna och 
dessa pojkar blev fler och fler för varje deluppgift. 
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För att lösa uppgift 3a 3b samt 3c har inga pojkar använt sig av att rita. De strategier de 
använt istället är att göra en ekvation samt gissa och pröva. Vid lösning av uppgift 3a 
har fyra pojkar använt sig av att göra en ekvation. På uppgift 3b har tre pojkar använt 
sig av samma strategi och på uppgift 3c har sex pojkar använt sig av strategin 
ekvationer. För att lösa uppgift 3a har 19 pojkar använt sig av strategin att gissa och 
pröva följt av 13 pojkar på uppgift 3b. Vid lösning av uppgift 3c har sex pojkar använt 
sig av strategin. Det fanns även pojkar som inte hade någon fungerande strategi för att 
lösa uppgifterna. Sex pojkar hade ingen fungerande strategi på uppgift 3a, 13 pojkar 
saknade fungerande strategi på uppgift 3b och slutligen saknade 17 pojkar strategi på 
uppgift 3.  

Den mest nyttjande strategin i gruppen är att gissa och pröva som majoriteten av pojkar 
har använt sig av vid samtliga deluppgifter i uppgift tre. Ett fåtal pojkar har använt sig 
av strategin att göra en ekvation för att nå en lösning. Ingen av pojkarna har ritat för att 
kunna lösa uppgifterna. Antalet pojkar som saknade fungerande strategi för uppgifterna 
ökade vid varje deluppgift det vill säga från uppgift 3a till 3b och slutligen saknade flest 
pojkar en fungerande strategi på uppgift 3c. 

5.1.1.2!Flickor 
 

 
 
Av de 22 flickor som medverkade i studien har 20 flickor använt sig av strategin att rita 
på uppgift 1a. På uppgift 1b och även 1c har 17 elever använt den strategin. En flicka 
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har löst uppgift 1a genom att göra en ekvation följt av tre elever på uppgift 1b. Uppgift 
1c har två elever löst med ekvation som strategi. Strategin gissa och pröva har använts 
av en elev på uppgift 1a och 1c medan av två elever på uppgift 1b. Ingen av flickorna 
gjorde uppgift 1a och 1b utan någon strategi däremot hade två flickor ingen strategi på 
uppgift 1c.  
Flickornas dominerade strategi var, precis som pojkarnas, att rita. Ett par flickor 
använde sig av en strategi med ekvationer. Ett litet antal flickor använde sig av strategin 
att gissa och pröva. Utmärkande för flickorna var att ingen av flickorna var utan strategi 
på uppgifterna 1a och 1b. På uppgift 1c saknade ett litet antal flickor en fungerade 
strategi. 
 
 
 

 
 
Av de 22 medverkande flickor i studien har tre flickor använt sig av strategin att rita för 
att lösa uppgift 3a. På uppgift 3b har en flicka använt sig av strategin att rita följt av 
ingen flicka på uppgift 3c. Tretton elever har nyttjat strategin att göra en ekvation på 
uppgift 3a. Vid lösning av uppgifterna 3b och 3c var antalet användare av strategin att 
göra en ekvation mindre, det vill säga sju elever på uppgift 3b och sex elever på uppgift 
3c. Antalet flickor som använt metoden att gissa och pröva på samtliga deluppgifter vid 
uppgift 3 är en. De fanns även flickor som inte hade någon fungerande strategi för 
uppgifterna. Saknade strategi gjorde fem flickor på uppgift 3a följt av 13 flickor på 
uppgift 3b och slutligen saknade 14 flickor en fungerande strategi på uppgift 3c.  
 
Den mest brukade strategin i gruppen är att göra en ekvation. En enstaka flicka har 
använt sig av strategin att gissa och pröva. Några få flickar har använt sig av strategin 
att rita för att hitta en lösning på uppgiften. Ett flertal av flickorna saknade en 
fungerande strategi på flera uppgifter. Flest flickor saknade strategi på uppgift 3c.  
 
5.1.2!Representationsformer  
När eleverna har löst uppgifterna på arbetsbladet har de använt sig av en eller flera 
representationsformer för att visa sin lösning. De utvalda representationsformerna är 
presenterade i avsnittet om teori och är utgångspunkt när resultatet presenteras.  
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5.1.2.1!Pojkar 
 

 
 
I granskningen var det 29 pojkar totalt. Av dessa pojkar använde sig 23 av 
representationsformen bild på uppgift 1a. På uppgift 1b använde sig 22 pojkar av bild. I 
uppgift 1c använde sig 19 pojkar av bild. Användningen av representationsformen 
symboler var färre. På uppgift 1a använde sig enbart två pojkar av symboler, följt av att 
en pojke använde symboler på uppgift 1b och 1c. Representationsformen ord använde 
sig elva pojkar av på uppgift 1a och tio pojkar på uppgift 1b. På uppgift 1c använde sig 
sex pojkar av representationsformen ord. Det fanns även pojkar som inte använts sig av 
någon representationsform, de vill säga att de saknas svar och lösning till uppgiften. På 
uppgift 1a fanns det en pojke som inte använde sig av någon representationsform, på 
uppgift 1b var det tre pojkar som inte hade någon och på uppgift 1c var det fem pojkar 
som lämnade uppgiften olöst. 
 
Resultatet visar att majoriteten av pojkarna använde sig av representationsformen bild 
på uppgifterna. Ett fåtal pojkar har använt sig av beräkningar medan ungefär en 
tredjedel av pojkarna har använt sig av representationsformen skrift. De pojkar som inte 
använt någon representationsform på uppgifterna ökade vid varje deluppgift 1a, 1b och 
1c, något som kan bero på att uppgifterna blev mer komplexa. En stor andel pojkar har 
kombinerat representationsformerna bild och skrift. 
 
 

 
 
Användningen av representationsformen bild hos pojkar är liten. En elev har använt bild 
på uppgift 3a, 3b och 3c. Användningen av representationsformen symboler är större. 
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14 pojkar har använt symboler på uppgift 3a, tio pojkar har använt symboler på uppgift 
3b samt tolv pojkar på 3c. Representationsformen ord använde sig 13 pojkar av på 
uppgift 3a och 3b. På uppgift 3c använde sig tio pojkar av representationsformen ord. 
De fanns även pojkar som saknade användning av representationsform. På uppgift 3a 
saknade fem pojkar representationsform följt av sju pojkar på uppgift 3b och slutligen 
nio pojkar på uppgift 3c.  
Resultatet visar att användningen av representationsformen bild är synnerligen liten. 
Användningen av symboler och ord är de representationsformer som dominerar hos 
pojkarna. Ungefär en tredjedel av pojkarna lämnade uppgiften olöst. 
  
5.1.2.2!Flickor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I granskningen medverkade 22 flickor totalt. Av dessa använde sig 19 flickor av 
representationsformen bild på alla uppgifterna, det vill säga uppgift 1a 1b och 1c. På 
uppgift 1a använde sig två flickor av representationsformen beräkningar, något som 
gäller även på uppgift 1c. På uppgift 1b använde sig tre flickor av beräkningar. 
Representationsformen skrift använde sig tolv flickor av på uppgift 1a följt av elva 
flickor på uppgift 1b och slutligen använde sig tio flickor av skrift på uppgift 1c. Ingen 
av flickorna lämnade uppgiften olöst.  
 
Även hos flickorna dominerade representationsformen bild. Det är bara ett fåtal flickor 
som inte använt den representationsformen för att lösa uppgifterna. Kombinationen av 
bild och skrift var vanlig hos flickorna. Något utmärkande för flickorna var att alla 
flickorna kunde lösa uppgiften innehållande minst en representationsform. 
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Av de 22 flickor som medverkat i studien har tre använt sig av bild på uppgift 3a. På 
uppgift 3b har två elever använt sig av bild följt av en på uppgift 3c. Användningen av 
symboler var större, åtta elever använde sig av symboler både på uppgift 3a och 3b. Tio 
elever använde sig av symboler på uppgift 3c. Representationsformen ord nyttjades av 
nio flickor i uppgift 1a, åtta flickor i uppgift 3b och sex flickor i uppgift 3c. Det fanns 
även flickor som lämnade uppgiften olöst. Fyra flickor lämnade uppgift 3a olöst följt av 
åtta flickor på uppgifterna 3b och 3c 
 
De främst använda representationsformerna på uppgift tre var symboler och ord som 
ungefär lika många flickor använt. Några få flickor har använt sig av 
representationsformen bild. Fyra flickor saknade representationsform på uppgift 3a följt 
av dubbelt så många på uppgift 3b och 3c.  
 
5.2!Påverkar flerspråkighet vilka strategier och representationer 
eleverna använder vid problemlösning? 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet av den andra frågeställningen, mellan svenska som 
modersmål och andraspråkselever. 
 
5.2.1!Strategier 
 
5.2.1.1!Svenska som modersmål 
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I studien medverkade totalt 34 elever som har svenska som modersmål. Av dessa 
använde 26 elever strategin att rita på uppgift 1a. På uppgift 1b och 1c använde 25 
elever sig av strategin att rita. Tre elever har löst uppgift 1a och 1b med hjälp av en 
ekvation och två elever har löst uppgift 1c på samma sätt. Genom att använda sig av 
strategin att gissa och pröva har fem elever löst både uppgift 1a och 1b. På uppgift 1c 
har fyra elever med svenska som modersmål löst uppgiften genom att gissa och pröva. 
På uppgift 1a var det ingen elev i denna grupp som inte hade en fungerande strategi för 
att nå en lösning. På uppgift 1b var det en elev som inte hade någon strategi och på 
uppgift 1c fanns tre elever utan strategi.  
 
Den mest använda strategin hos eleverna i gruppen är att rita. Den näst mest använda 
strategin är att gissa och pröva. Några få elever har löst uppgifterna med hjälp av att 
göra en ekvation men antalet är inte många. Utmärkande för gruppen är att ingen elev 
saknade strategi för första uppgiften. På andra uppgiften saknade dock en elev en 
fungerande strategi följt av tre elever på sista uppgiften. 
 
 

  
 
 
Av de 34 elever som har svenska som modersmål är det tre elever som har använt 
strategin att rita på uppgift 3a. Endast en elev har använt sig av strategin på uppgift 3b. 
På uppgift 3c har ingen av eleverna med svenska som modersmål använt sig av strategin 
rita. 14 elever har löst uppgiften 3a med strategin ekvation. På uppgift 3b och 3c är det 
åtta samt nio elever som använt sig av ekvationer. Strategin gissa och pröva har fjorton, 
elva och fem elever använt sig av på uppgift 3a, 3b och 3c. Åtta elever har ej använt sig 
av någon strategi på uppgift 3a följt av 14 och 20 elever på uppgift 3b samt 3c.  
 
Bland eleverna med svenska som modersmål var det få elever som använde sig av 
strategin att rita. Mellan strategierna ekvationer samt gissa och pröva är användandet 
likartat. Ett flertal elever saknade en fungerande strategi för samtliga uppgifter. 
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5.2.1.2!Andraspråkselever 
 

 
 
Sjutton andraspråkselever medverkade i studien. Av dessa sjutton valde fjorton att lösa 
uppgift 1a med hjälp av strategin att rita. Tio elever valde att använda samma strategi på 
uppgift 1b följt av elva elever på uppgift 1c. Ingen elev valde att använda en ekvation 
för att lösa uppgift 1a däremot använde en elev det på både uppgift 1b och 1c. Strategin 
att gissa och pröva har en andraspråkselev använt sig av på uppgift 1a och 1c. Däremot 
har fyra elever använt den strategin på uppgift 1b. Det fanns även elever som saknade 
fungerande strategier på de olika uppgifterna. Två elever saknade en fungerande strategi 
på uppgift 1a och 1b och slutligen saknade fyra andraspråkselever en fungerande 
strategi på uppgift 1c.  
 
Även i denna elevgrupp dominerade strategin att rita. Strategin att gissa och pröva var 
populär på uppgift 1b i förhållande till andra uppgifter annars har övervägande del av 
eleverna använt sig av den klart dominerande strategin att rita. Ekvationer och gissa och 
pröva användes av någon enstaka elev på resterande uppgifter. Ett antal andraspråks 
elever saknade en fungerande strategi på samtliga uppgifter. 
 
 

 
 
Av de sjutton andraspråkselever som medverkat vid studien var det inga elever som 
använde strategin rita på uppgift 3a, 3b eller 3c. Åtta elever använde sig av strategin 
ekvation på uppgift 3a följt av två samt tre elever på uppgift 3b och 3c. Strategin gissa 
och pröva använde sex elever sig av på uppgift 3a. På uppgift 3b och 3c använde sig två 
respektive tre elever sig av strategin. Tre elever hade ej någon fungerande strategi på 
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uppgift 3a. Tolv samt elva elever hade ej någon fungerande strategi på uppgift 3b och 
3c. 
Inom elevgruppen andraspråkselever lös, användandet av strategin rita, med sin 
frånvaro på samtliga uppgifter. Användandet av strategin ekvationer var något högre, 
framför allt på uppgift 3a. Även strategin gissa och pröva använde sig en del av eleverna 
sig av, dock några fler på uppgiften 3a än uppgifterna 3b och 3c. Ett stort antal 
andraspråkselever saknade en fungerade strategi på uppgift 3b och 3c. 
 
5.2.2!Representationsformer 
 
För att uttrycka sina problemlösningssvar på arbetsbladet har eleverna använt sig av 
olika representationer. De utvalda representationsformerna som undersökts i studien är 
presenterade i avsnittet om teori och är utgångspunkt när resultatet presenteras. 
 
5.2.2.1!Svenska som modersmål 
 
 

 
 
Studien innefattade 34 elever hade svenska som modersmål. 28 av dessa använde sig av 
representationsformen bild i uppgift 1a och 1b. 27 stycken använde sig av bild på 
uppgiften 1c. Representationsformen beräkningar har utförts av tre elever på samtliga 
uppgifter. Av de elever med svenska som modersmål har 16 elever använt sig av skrift 
på uppgift 1a, 15 elever på uppgift 1b och elva elever på uppgift 1c. Alla elever med 
svenska som modersmål utförde uppgift 1a med mist en representationsform. På uppgift 
1b var det en elev som lämnade uppgiften löst och 1c var det tre elever som lämnade 
olöst. 
 
Den vanligaste representationsformen var bild. Flertalet elever med svenska som 
modersmål har använt sig av denna representationsform. Några elever i denna grupp har 
använt sig av representationsformen beräkningar. Ungefär hälften av de elever som har 
svenska som modersmål har använt sig av skrift på uppgift 1a. En elev färre har använt 
sig av skrift på uppgiften efter. Användningen av skrift minskade sedan med ett par 
elever i uppgiften efter. Den första uppgiften visade alla elever i denna gruppering med 
hjälp av någon representationsform. Uppgifterna efter var det några elever som lämnade 
olösta. 
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Av de 34 medverkande elever med svenska som modersmål använde sig tre elever av 
representationsformen bild på uppgift 3a. Två elever använde representationsformen på 
uppgift 3b följt av en elever på uppgift 3c. Antalet elever som använde 
representationsformen symboler var 13, 12 och 14 på uppgifterna 3a, 3b samt 3c. 14 
elever använde sig av representationsformen ord på uppgift 3a följt av 15 elever på 
uppgift 3b och slutligen 13 elever på uppgift 3c. Antalet elever som lämnade 
uppgifterna lösta var sju elever på uppgift 3a, nio elever på uppgift 3b och tio elever på 
uppgift 3c.  
 
De flesta elever i gruppen föredrog representationsformerna symboler och ord. Det var 
ungefär lika många som använde sig av de båda representationsformerna. Ett fåtal 
elever använde sig av representationsformen bild. En fjärdedel av eleverna lämnade 
uppgifterna olösta. 
 
5.2.2.2!Andraspråkselever 

 
 
I studien medverkade 17 elever med annat modersmål än svenska det vill säga 
andraspråkselever. 14 av dessa använde representationsformen bild på första uppgiften 
följt av 13 på uppgiften efter. På uppgift 1c använde elva andraspråkselever bild. Enbart 
en elev använde beräkningar på första och andra deluppgiften medan ingen 
andraspråkselev använde sig av beräkningar på uppgift 1c. Representationsformen skrift 
användes av sju andraspråkselever i uppgift 1a medan sex elever använde den i uppgift 
1b. I uppgift 1c användes skrift av fem andraspråkselever. Av andraspråkseleverna var 
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det en elev som inte visade någon representationsform på 1a uppgiften. På uppgift 1b 
och 1c var det två elever som lämnade uppgifterna olösta. 
 
Även i denna grupp fördrog eleverna bild som representationsform. Någon enstaka elev 
använde sig av beräkningar annars var det skrift och bild som dominerade och då främst 
bild. Ungefär en tredjedel av andraspråkseleverna använde sig av representationsformen 
skrift. Vissa har även här kombinerat olika representationsformer. Ett fåtal 
andraspråkselever lämnade uppgifterna olösta.  

 

Av de sjutton andraspråkselever som deltog i studien var det endast en elev som 
använde representationsformen bild på samtliga delfrågor. Nio elever använde 
representationsformen symbol på uppgift 3a följt av sex och åtta elever på uppgift 3b 
samt 3c. Representationsformen ord använde åtta elever på uppgift 3a, sex elever på 3b 
samt tre elever på uppgift 3c. Två elever hade ingen lösning på uppgift 3a följt av sex 
elever på uppgift 3b och slutligen lämnade sju elever uppgift 3c olöst.  

Få andraspråkselever valde att använda sig av representationsformen bild vid dessa 
uppgifter. Representationsformerna symboler och ord användes dock betydligt mer och 
låg på liknande nivåer. Ett antal elever lämnade uppgifterna olösta. 
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6! Analys 
 
I detta avsnitt kommer resultatet av studien att analyseras. För att enklare se skillnader 
mellan de olika urvalsgrupperna har resultatet sammanställts i fyra diagram.   
 
6.1!Representationsformer 
 
Inledningsvis analyseras resultatet av de representationsformer som eleverna använt vid 
uppgifterna.   
 
6.1.1!Kattmammor  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det som kan utläsas av resultatet är att oavsett urvalsgrupp har representationsformen 
bild använts mest. Resultat visar tydligt hur flickor, i högre utsträckning än pojkar, 
använt sig av representationsformen bild. Även representationsformen symboler 
användes i en högre utsträckning av flickor jämfört med pojkar. Flickorna uttryckte sig 
tämligen oftare med representationsformen ord där pojkarna låg i underkant 
jämförelsevis. Flickorna representerar den grupp som har använt någon 
representationsform vid varje uppgift. Ingen av flickorna har alltså lämnat någon uppgift 
utan ett försök till lösning vilket var förekommande hos pojkarna.  
 
Mellan urvalsgrupperna svenska som modersmål och andraspråkselever är användandet 
av representationsformen bild skapligt jämn. Resultatet visar dock att det skiljer sig 
något mellan de olika delfrågorna då andraspråkselever ligger något lägre. 
Användningen av representationsformen symboler är mer utnyttjat av elever med 
svenska som modersmål jämfört med andraspråkselever. Även användandet av 
representationsformen ord är större hos elever med svenska som modersmål än 
andraspråkselever. Slutligen visar resultatet att andraspråkselever i högre utsträckning 
än elever med svenska som modersmål lämnade uppgiften olöst. 
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6.1.2!Fiskar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I diagrammet ovan kan det tydligt utläsas att bild var en representationsform som 
eleverna, oavsett urvalsgrupp, använt i en mycket liten utsträckning. Jämförandet 
mellan flickor och pojkar visar att flickor använde sig något mer av bild än pojkar. 
Skillnaden mellan att pojkar och flickor när det gäller användandet av 
representationsformen symboler är liten. Däremot använder pojkarna 
representationsformen ord vid fler tillfällen än flickorna. Resultatet visar att pojkarna 
har lägre statistik gällande att inte använda sig av någon representationsform. Här ligger 
flickorna något högre vilket betyder att de i större utsträckning har lämnat uppgifterna 
olösta.  
 
Mellan urvalsgrupperna svenska som modersmål och andraspråkselever är användandet 
av representationsformen bild låg, precis som i alla urvalsgrupper i uppgiften ”fiskar”. 
Användandet av representationsformen symboler är högre, i synnerhet hos elever med 
svenska som andraspråk. Elever med svenska som andraspråk använder främst 
representationsformen symboler i andra hand representationsformen ord. Ord används 
mer av elever med svenska som modersmål än av elever som har svenska som 
andraspråk. Avslutningsvis kan det utläsas att andraspråkselever i högre omfattning än 
elever med svenska som modersmål lämnade uppgiften olöst. 
 
6.2!Strategier 
 
I detta avsnitt analyseras resultatet av de strategier som eleverna använde sig av vid 
lösning av uppgifterna.  
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Den mest nyttjade strategin i uppgiften ”Kattmammor” oavsett urvalsgrupp är att rita, 
något som kan utläsas i diagrammet ovan. Flickor har i högre utsträckning än pojkar 
använt sig av strategin rita på samtliga uppgifter. Användandet av strategin ekvationer 
är jämnt flickor och pojkar emellan, dock använder flickor strategin i något högre grad. 
En strategi som pojkarna nyttjade i högre utsträckning än flickorna var gissa och pröva, 
något som tydligt kan ses i diagrammet ovan. Avslutningsvis kan det konstateras att fler 
pojkar än flickor lämnade uppgiften utan att ha en fungerande strategi.  
 
Som tidigare nämnt är rita den mest nyttjande strategin hos elever ur samtliga 
urvalsgrupper. Användandet av strategin är jämnt vad gällande elever med svenska som 
modersmål och andraspråkselever, det är dock några fler elever med svenska som 
modersmål som använt sig av strategin. Något fler elever med svenska som modersmål 
har även använt sig av strategin ekvation men läget ser liknade ut hos båda grupperna. 
Även strategin gissa och pröva är jämn grupperna emellan, utmärkande är dock uppgift 
1b där ett i förhållandevis stort antal andraspråkselever har använt just den strategin. 
Slutligen kan det utläsas att antalet elever som inte haft någon fungerande strategi är 
något högre hos gruppen andraspråkselever än hos elever med svenska som modersmål. 
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6.2.2!Fiskar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvärtemot uppgiften om Kattmammor är strategin rita i detta fall obefintlig hos 
pojkarna och mycket liten hos flickorna. Även strategin ekvationer är hos pojkarna låg 
jämfört med flickorna som använder strategin i betydligt större utsträckning. Strategin 
gissa och pröva domineras överlägset av pojkarna som använder denna strategi ca 50% 
mer än flickorna. Antalet elever som ej hade någon fungerande strategi låg på ungefär 
samma nivå pojkar och flickor emellan.  
 
Det finns skillnader i vilka strategier elever som har svenska som modersmål använder 
kontra andraspråkselever. Inga andraspråkselever har använt sig av strategin rita. Hos 
elever med svenska som modersmål är strategin inte heller populär men den existerar. 
Ett fåtal elever med svenska som modersmål har använt sig av strategin rita på uppgift 
3a och 3b, dock ej på uppgift 3c. Användandet av ekvationer är något mindre hos 
andraspråkselever kontra elever med svenska som modersmål. Vid användandet av 
strategin gissa och pröva ser förhållandet mellan de båda elevgrupperna likande ut då 
elever med svenska som modersmål tenderar använda strategin i något högre 
utsträckning. Avslutningsvis visar diagrammet ovan att andraspråkselever i något högre 
utsträckning än elever med svenska som modersmål saknade en fungerande strategi. Det 
gäller dock inte uppgift 3a där elever med svenska som modersmål i något högre 
utsträckning saknar en fungerande strategi. Vid uppgift 3b och 3c ligger 
andraspråkelever förhållandevis högt vad det gäller en avsaknad av en fungerade 
strategi.  
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7!Diskussion 
 
I detta avsnitt kommer det resultat som framkommit av studien att diskuteras. Även den 
metod som använts vid genomförandet tas upp för diskussion. Avslutningsvis diskuteras 
tillförlitligheten och validiteten av studien.  
 
7.1!Resultatdiskussion  
 
Syftet med studien var att undersöka om pojkar och flickor använder olika eller samma 
representationsformer och strategier vid problemlösningsuppgifter. Syftet var även att 
undersöka om modersmålet påverkar vilka strategier och representationer eleverna 
använder vid problemlösning. 
 
Vid granskning av pojkar och flickors användande av representationsformer visades 
inga stora skillnader. Brukandet av olika representationsformer berodde i första hand på 
uppgiften eleverna skulle lösa. Resultatet av vilka representationsformer såg därför 
liknade ut, dock kunde små skillnader utläsas. De skillnader som fanns var att flickorna 
i något högre utsträckning än pojkar använde sig av ord vid problemlösningsuppgifter. 
 
Enligt Sundström och Sörell (2010) skiljer sig pojkar och flickors strategier vid 
problemlösning. Denna studie visar också på att det finns skillnader i vilka strategier 
pojkar och flickor använder. De skillnader som kunnat utläsas är dock små och studien 
visar att eleverna i första hand väljer strategi med tanke på hur uppgiften de ska lösa ser 
ut.  
 
Studien har visat på små skillnader vad gällande vilka strategier pojkar respektive 
flickor använder sig av vid problemlösningsuppgifter. De skillnaderna visar att flickor i 
högre utsträckning än pojkar använder sig av att rita oavsett vad för slags 
problemlösningsuppgift det handlar om. Det kan även utläsas att pojkar i högre 
utsträckning än flickor använder strategin gissa och pröva. Användningen av ekvationer 
som lösning strategi verkar flickorna ha övertaget om då de i något högre utsträckning 
använder sig av detta. 
 
Denna studie visar att genus inte har någon betydelse för om eleverna behärskar olika 
strategier eller inte. Studien visar inte på några påtagliga skillnader mellan pojkar och 
flickors problemlösningsförmåga, något som kan utläsas i vårt resultat då ungefär lika 
många flickor som pojkar saknar en fungerande strategi för att lösa 
problemlösningsuppgifter. Det resultat går helt i linje med Reuterberg och Svenssons 
(2000) studie som visar att varken flickor eller pojkar har övertaget om 
problemlösningsområdet. Även Boaler (2011) instämmer med föregående forskare och 
påvisar inga skillnader i pojkar och flickors förmåga för problemlösning. 
 
Studien har granskat skillnader mellan hur elever med svenska som modersmål kontra 
andraspråkselever använder sig av olika representationsformer vid 
problemlösningsuppgifter. De största skillnader, precis som mellan pojkar och flickor är 
att eleverna anpassar sina representationsformer och strategier utifrån vilken uppgift 
som ska lösas. Alla elever tittar alltså främst på uppgiftens upplägg och form när de ska 
lösa den och därför blir resultatet liknande. Det kan dock utläsas vissa skillnader mellan 
grupperna i användande med olika representationsformer. Elever som har svenska som 
modersmål använder sig av ord i större utsträckning än andraspråkselever vilket kan ha 
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sin förklaring i språket. Gibbons (2013) menar att det tar ungefär två år för 
andraspråkselever att lära sig vardaglig svenska och ytterligare tre år för att behärska 
språket i skolsammanhang. Det kan vara så att andraspråkselever känner sig säkrare på 
att använda andra representationsformer än ord då det inte riktigt behärskar det 
komplexa matematiska vokabulär som behövs. Ytterligare en skillnad mellan elever 
med svenska som modersmål kontra andraspråkselever var att andraspråkselever i något 
högre utsträckning lämnade problemlösningsuppgifterna utan lösning. Det vill säga att 
de lämnade uppgifterna utan att göra ett försök på lösning, något som också kan ha sin 
förklaring i språkliga svårigheter då studien i linje med Lundberg och Sterner (2002) 
påvisar språkets betydelse för matematiken. Även Wedin (2011) instämmer med detta 
och menar att språket kan ställa till det hos andraspråkselever. 
 
Även vid användningen av olika strategier spelar uppgiftens utformning den mest 
betydandefulla rollen då eleverna tenderar att använda sig av de strategier som fungerar 
bäst för uppgiften. De skillnader som kunde utläsas mellan elever med svenska som 
modersmål och andraspråkselever fanns främst att det fanns något fler 
andraspråkselever än elever med svenska som modersmål som lämnade uppgifterna 
utan att använda sig av en fungerande strategi. Användandet av olika strategier kan, 
precis som användandet av representationsformer, påverkas av språket då språk och 
matematik hänger tätt samman i dagens samhälle (Lundberg & Sterner 2002).  
 
7.2!Metoddiskussion  
 
Studiens urval utgick från ett bekvämlighetsurval (Denscombe 2016) då skolorna är 
välkända sedan tidigare samt matchar de aspekter som studien grundar sig på. Det hade 
därför varit onödigt och extra tidskrävande att välja liknade skolor där kontakter inte 
funnits. En kritisk aspekt till att välja ett bekvämlighetsurval kan vara att urvalet enbart 
väljs på grund av bekvämlighet och inte av att det faktiskt har någon betydelse för 
studien, något som försökt undvikas i denna studie då vi i första hand utgått från 
studiens syfte och relevans för forskningen.  
 
Studien genomfördes som en kvantitativ studie (Denscombe 2016). Något som 
motiveras med att de som genomfört studien haft för avsikt att vara opartiska och 
storskaliga, med det menas att studien varit storskalig i förhållande till hur mycket data 
som samlats in under en begränsad tidsperiod. Skulle en kvalitativ forskning ägt rum 
hade inte så många elevsvar kunnat samlas in. Studien genomfördes enbart i form av 
problemlösningsuppgifter, något som hade kunnat kompletteras med intervjuer då 
eleverna i de olika urvalsgrupperna kunnat motivera sina svar på ett bättre sätt, något 
som tidsaspekten satte stopp för. Det hade varit omöjligt att genomföra intervjuer med 
samtliga elever inom ramen för studiens tidsram. Intervjuer med utvalda elever kunde 
dock genomförts men det är inte relevant för studiens syfte att få reda på hur enskilda 
elever tänker utan hur en hel urvalsgrupp löst och presenterat en viss uppgift. 
Studiens uppgifter utgick från Skolverkets problemlösnings moduler, även kallat 
mattelyftet. Vid insamling av empirin hade tre problemlösningsuppgifter valts ut som 
underlag för undersökningen. Dessa tre uppgifter skulle sedan analyseras och utgöra ett 
resultat för studien. Redan vid insamlingen av empirin uppmärksammades det att 
majoriteten av eleverna hade stora svårigheter med genomförandet av uppgift två. 
Uppgiftens komplexitet ledde till att eleverna frågade vuxna i klassrummet om hjälp 
vilket i sin tur påverkar vårt resultat. De elever som inte efterfrågade någon hjälp på 
uppgift två lämnade uppgiften olöst. Beslut togs därför att uppgiften ej skulle vara en 
del av studiens resultat. 
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7.3!Slutsats  
 
Att dra en övergripande slutsats över det resultat som framkommit är svårt då resultatet 
har varit förhållandevis jämnt mellan urvalsgrupperna. Det går att se tydliga skillnader 
mellan vilka strategier och representationsformer de olika urvalsgrupperna har använt 
vid en enskild uppgift. Skillnaderna ser dock inte likadana ut i olika uppgifter och därför 
går det inte att dra en generell slutsats mellan en viss urvalsgrupp och dennes tendens att 
använda en viss strategi och representationsform. En slutats som kan fastställas är dock 
att det finns skillnader mellan genus och etnicitet, trots att de i vissa fall är små.  
 
7.4!Vidare forskning 
 
Fortsatta studier utifrån det som framkommit i vårt resultat kan förslagsvis vara att göra 
en mer omfattande studie som behandlar flera strategier och representationsformer. Det 
går även att analysera orsaker till resultatet ytterligare och då fokusera mer på vad som 
ligger bakom det resultat som framkommit. Det går också att fokusera på lärarens roll 
och hur denne ska göra undervisningen i problemlösning likvärdig. 
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8!Populärvetenskaplig sammanfattning  
 
Studiens syfte är att undersöka vilka strategier och representationsformer elever 
använder vid problemlösning i relation till fyra olika elevgrupper. Eleverna har delats 
in   olika grupper för att kunna utgöra ett resultat. Dessa grupper är pojkar respektive 
flickor samt elever med svenska som modersmål och andraspråkselever.  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att elever utgår ifrån vad för slags uppgift de ska 
lösa när de väljer strategi och representationsform. I uppgiften ”Kattmammor” har 
representationsreformen rita använts i störts utsträckning oavsett elevgrupp. Flickorna 
tenderade svara på uppgifterna i högre grad än pojkarna. Elever med svenska som 
modersmål svarade i högre utsträckning än andraspråkslever med representationsformen 
ord och hade överlag en något högre svarsfrekvens. Den dominerade strategin i 
uppgiften var rita. Flickorna använde den i högre utsträckning än pojkar och 
andraspråkselever använde den i högre utsträckning än elever med svenska som 
modersmål.  
 
I uppgiften ”fiskar” tenderar eleverna undvika representationsformen bild oavsett 
elevgrupp. Pojkarna använder sig i högre utsträckning än flickorna av ord. Flickorna 
lämnar i högre utsträckning än pojkarna uppgiften olöst, samma förhållande gäller 
mellan andraspråkselever och elever med svenska som modersmål. Det fanns skillnader 
mellan vilka strategier eleverna använder och pojkar använder i högre utsträckning än 
flickor gissa och pröva.  
 
Studiens resultat visade att det fanns vissa skillnader i vilka representationsformer och 
strategier olika elevgrupper använder. Skillnaderna är dock små, men de finns.  
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Bilagor 
Bilaga A  
 
Representationer uppgift ett.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urvalsgrupp*
*

Bild**
1a*

Bild**
1b*

Bild*
1c*

Symbol*
1a*

Symbol*
1b*

Symbol*
1c*

Ord*
1a*

Ord*
1b*

Ord*
1c*

Ej*
rep.form*
1a*

Ej*
rep.form**
1b*

Ej*
rep.form*
1c*

Pojkar**
29*st**

23# 22# 19# 2# 1# 1# 11# 10# 6# 1# 3# 5#

Flickor*
22*st**

19# 19# 19# 2# 3# 2# 12# 11# 10# 0# 0# 0#

Svenska*
som*
modersmål*
34*st*totalt**

28# 28# 27# 3# 3# 3# 16# 15# 11# 0# 1# 3#

Andraspråks*
elever*
17*st*totalt**

14# 13# 11# 1# 1# 0# 7# 6# 5# 1# 2# 2#



  
 

II 

Bilaga B 
 
 
Strategier uppgift två. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Urvalsgrupp*
*

Rita*
1a*

Rita*
1b*

Rita*
1c*

Ekvation*
1a*

Ekvation**
1b*

Ekvation*
1c*

Gissa*
och*
pröva*
1a*

Gissa*
och*
pröva**
1b*

Gissa*
och*
pröva*
1c*

Ej*
strategi*
1a*

Ej*
strategi**
1b*

Ej*
strategi*
1c*

Pojkar**
29*st*

20# 18# 19# 2# 1# 1# 5# 7# 4# 2# 3# 5#

Flickor*
22*st*

20# 17# 17# 1# 3# 2# 1# 2# 1# 0# 0# 2#

Svenska*
som*
modersmål*
34*st*totalt**

26# 25# 25# 3# 3# 2# 5# 5# 4# 0# 1# 3#

Andraspråks*
elever*
17*st*totalt*

14# 10# 11# 0# 1# 1# 1# 4# 1# 2# 2# 4#
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Bilaga C 

 

Representationer uppgift tre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urvalsgrupp*
*

Bild**
3a*

Bild**
3b*

Bild*
3c*

Symbol*
3a*

Symbol*
3b*

Symbol*
3c*

Ord*
3a*

Ord*
3b*

Ord*
3c*

Ej*
rep.form*
3a*

Ej*
rep.form**
3b*

Ej*
rep.form*
3c*

Pojkar**
29*st**

1# 1# 1# 14# 10# 12# 13# 13# 10# 5# 7# 9#

Flickor*
22*st**

3# 2# 1# 8# 8# 10# 9# 8# 6# 4# 8# 8#

Svenska*
som*
modersmål*
34*st*totalt**

3# 2# 1# 13# 12# 14# 14# 15# 13# 7# 9# 10#

Andraspråks*
elever*
17*st*totalt**

1# 1# 1# 9# 6# 8# 8# 6# 3# 2# 6# 7#
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Bilaga D 
 
 
Strategier uppgift tre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Urvalsgrupp*
*

Rita*
3a*

Rita*
3b*

Rita*
3c*

Ekvation*
3a*

Ekvation**
3b*

Ekvation*
3c*

Gissa*
och*
pröva*
3a*

Gissa*
och*
pröva**
3b*

Gissa*
och*
pröva*
3c*

Ej*
strategi*
3a*

Ej*
strategi**
3b*

Ej*
strategi*
3c*

Pojkar**
29*st*

0# 0# 0# 4# 3# 6# 19# 13# 6# 6# 13# 17#

Flickor*
22*st*

3# 1# 0# 13# 7# 6# 1# 1# 1# 5# 13# 14#

Svenska*
som*
modersmål*
34*st*totalt**

3# 1# 0# 14# 8# 9# 14# 11# 5# 8# 14# 20#

Andraspråks*
elever*
17*st*totalt*

0# 0# 0# 8# 2# 3# 6# 3# 2# 3# 12# 11#
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Bilaga E 

Informationsbrev om forskningsprojektet  

Problemlösningsstrategier 

Vi vill gärna att du ska hjälpa oss med vår forskning inför examensuppsats om problemlösningsstrategier. Du och dina föräldrar 
bestämmer tillsammans om du ska vara med. Det här brevet hjälper dig att bestämma vad du vill.  

Varför görs forskningen?  

Alla elever använder olika strategier vid problemlösning. Den forskning som vi gör vid Linnéuniversitetet ger oss den kunskap vi 
kan använda för att hjälpa. Vi tänker att om vi vet mer om problemlösningsstrategier, ju bättre blir vi på̊ att anpassa vår 
undervisning så att alla elever ska få möjlighet att utveckla sina problemlösningsstrategier.  

Vad behöver jag göra?  

Om du vill vara med så svarar du på vår uppgift som handlar om problemlösning under den lektion vi kommer och besöker din 
klass.  

Vem deltar?  

Alla elever i din årskurs på skolan samt från en annan skola erbjuds att delta.  

Finns det något bra med att delta?  



  
 

VI 

Du bidrar med kunskap på hur olika lösningsstrategier kan se ut. På detta sätt kan vi som lärare arbeta vidare med att utveckla 
och undersöka dessa strategier. 

Var tar mina svar vägen?  

När vi som forskar redovisar vad vi kommit fram till så kommer ingen att få reda på̊ vad just du har svarat: varken vi som 
forskar, lärare eller andra barn. Hela uppgiften är anonym. 

Tack för att du läste igenom brevet! 

Bästa hälsningar  

Elina Hansson och Mimmi Karlsson   
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Bilaga F 

Medgivandeblankett 

Lämna in denna medgivandeblankett till din klasslärare senast den 21/4-17.  

 

Elevens namn: _________________________ 

 

Mitt barn får delta i undersökningen: 

 

Mitt barn får ej delta i undersökningen: 

 

 

Vårdnadshavarens underskrift: ________________________ 
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