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Abstrakt 
Detta är en systematisk litteraturstudie med fokus på artefakters användning i 

problemlösningsprocessen. Syftet med studien är att belysa den roll som artefakter får 

vid processen i årskurserna ett till tre. Litteraturstudien bygger på 16 publikationer, både 

vetenskapliga artiklar samt relevant litteratur inom studiens område. Studien visar att 

problemlösningsprocessen beskrivs genom fyra steg: förståelse, metodval, genom-

förande samt reflektioner efter genomförandet. Resultatet visar även att artefakten 

används på olika sätt i problemlösningsprocessen beroende på var eleverna befinner sig 

på vägen mot det abstrakta tänkandet. Dessutom visar resultatet att lärarens kunskaper 

om artefaktanvändning avgör om den blir gynnsam för elevernas utveckling av 

problemlösningsförmågan eller inte. 

 

Nyckelord 
Problemlösning, problemlösningsprocess, artefakt, abstrakt tänkande, konkret.
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1 Inledning 
En sjättedel av all grundskoleundervisning går till matematikämnet (Utbildnings-

departementet, 2016:53). Matematiken är alltså det ämne efter svenska som tar mest 

plats i grundskolan. Under lågstadiets tre år ska eleverna få minst 420 timmar 

undervisning i matematik, vilket är fler timmar än i högstadiet. Att mer tid för 

matematiken läggs hos de yngre eleverna tror vi kan bero på att en god grund ska skapas 

för förståelsen i ämnet matematik. För att eleverna ska kunna söka vidare till 

gymnasieskolan behöver de ha betyget E  i matematik dvs. betyget godkänt, då de går ut 

årskurs nio. Ämnet följer eleverna oavsett årskurs både i grundskolan och på gymnasiet, 

oberoende av gymnasielinje.  

 

År 2012 visade Sveriges PISA-resultat att svenska elevers matematikkunskaper hade 

försämrats gentemot tidigare undersökningsresultat samt att resultatet låg under snittet 

för ett vanligt OECD-land (Skolverket, 2013:6). Sedan dess har samhällsdebatten 

handlat mycket om att öka resultaten och satsningar har gjorts för att elevernas 

kunskaper ska öka. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) startade efter 

publiceringen av de låga resultaten en matematiksatsning för att öka resultaten inför 

nästkommande mätning (SKL, 2014). Även Skolverket har gjort en stor satsning  för att 

öka kompetensen bland matematiklärare genom matematiklyftet (Koch, 2015). Ovan 

nämnda orsaker menar vi är ett tecken på att matematiken är ett av de ämnen som ses 

som de viktigaste i den svenska skolan och i det svenska samhället. Därför är det viktigt 

att eleverna genom hela sin skolgång får rätt förutsättningar för att uppnå målen och 

upprätthålla intresset för matematiken. 

 

Många elever tycker att matematikämnet är svårt eftersom det är väldigt abstrakt. Med 

begreppet abstrakt menar vi att matematiken inte är verklighetsanknuten och därför kan 

vara svår för eleverna att knyta an till sin vardag (Karlsson & Kilborn, 2015a:37ff). För 

att eleverna ska överbrygga denna svårighet, kan det vara behändigt att använda sig av 

olika artefakter. Med begreppet artefakt menar studien de verktyg som används i 

undervisningen för att underlätta elevers matematikinlärning (Nationalencyklopedin, 

2017). Varierande hjälpmedel är effektivt vid elevernas lösning av matematiska 

problem och det bidrar även till att deras intresse för ämnet hålls uppe (Häggblom 

2013:180). 

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) 

(Skolverket, 2011) nämns inte användandet av artefakter i undervisningen men många 

lärare är positiva till dem och väljer att använda dem, speciellt i de lägre åldrarna (Swan 

& Marshall, 2010:16). Våra egna erfarenheter kring användandet av artefakter i 

undervisningen är skiftande. När vi har varit ute på verksamhetsförlagd utbildning har 

vi märkt att lärarna använder sig av artefakter på olika vis och i olika grader. I vissa 

klassrum har artefakter en stor roll vid lösning av matematiska uppgifter, medan i andra 

klassrum har de en mindre roll i undervisningen. Skillnaden kan vara stor mellan olika 

klasser beroende på vad läraren föredrar att undervisa med. En annan erfarenhet är att 

flera lärare föredrar att istället för artefakter, använda sig av andra representations-

former. Det vill säga andra uttryck för matematiken, såsom bilder, skriftlig text och 

matematiska symboler. Karlsson och Kilborn (2015a:26) definierar representationsform 

som det sätt man presenterar en lösning eller ett resultat på exempelvis genom en bild 

eller symboler. 
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Likt användandet av artefakter, har vi sett varierade former av utnyttjandet av 

problemlösning i verksamheterna. Problemlösningsuppgifter har ingen angiven strategi 

för garanterad lösning utan kräver ofta tid och tålamod (Häggblom, 2013:161). I Lgr 11 

är problemlösning med i det centrala innehållet för matematiken och mycket tid för 

bearbetning av problem och val av strategier avsätts för detta i undervisningen. Vidare 

står det att eleverna ska stärka sina kunskaper kring val av passande metod och strategi 

för att lösa olika matematiska problem (Skolverket, 2011:62).  Förekomsten av 

problemlösningsuppgifter i skolorna finner vi skiljer sig åt. I vissa verksamheter 

integreras de flitigt i undervisningen och är synnerligen populära hos såväl elever som 

pedagoger, medan andra tenderar att använda sig mindre av de sortens uppgifter.  

 

Denna litteraturstudie kommer att undersöka artefakter som används i problem-

lösningsprocessen. Genom denna studie får vi som blivande lärare tillfälle att utveckla 

våra kunskaper inom detta specifika område. Vi vill också se nya aspekter inför våra 

kommande arbetsuppgifter som lärare, då artefakter har en stor roll i matematiken under 

de tidiga skolåren anser vi att det är viktigt att fördjupa sig i dessa.  
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2. Syfte 

Syftet med denna studien är att genomföra en systematisk litteraturstudie för att belysa 

hur artefakter används i problemlösningsprocessen. Studien kommer att inrikta sig mot 

elever i de yngre skolåren, dvs i årskurserna ett till tre. 

 

2.1 Frågeställningar 

1. Hur beskrivs problemlösningsprocessen i tidigare forskning? 

2. Hur används artefakter i problemlösning och vilken roll tillskrivs de i själva 

processen? 
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3. Teoretisk utgångspunkt 
Detta avsnitt kommer att behandla den teoretiska utgångspunkt som valts för detta 

arbete. Här kommer de tre områden som knyter samman studiens syfte att behandlas. 

De områden som kommer att behandlas är problemlösning, artefakter samt den 

teoretiskt valda modellen för denna studie. De tre områdena kommer att förklaras och 

slutligen kommer problemlösning samt artefakter sammankopplas med den teoretiska 

modellen om att gå från det konkreta till abstrakta. Slutligen kommer dessa att sättas i 

relation till varandra i en triad. Till en början kommer en mer noggrann definition av 

begreppen problemlösning, problemlösningsprocess och artefakter att beskrivas i 

avsnittet.  

 

3.1 Problemlösning 

Problemlösningsuppgifter är uppgifter som inte i förväg kan lösas av en bestämd 

lösningsstrategi (Häggblom, 2013:161ff). Uppgifterna kräver viss ansträngning från 

eleverna då de själva behöver välja lösningsstrategi och eventuellt använda flera 

strategier. Det finns flera olika typer av problem med olika syften, exempelvis öppna 

problem (Löwing & Kilborn, 2002:246 samt Häggblom, 2013:163-167). Med 

problemlösning menar denna studie uppgifter där eleverna själva behöver finna en 

lösningsstrategi genom att använda kunskaper inom matematiken. Uppgifterna kräver 

alltså mer tankeverksamhet än en rutinuppgift som endast innehåller färdighetsträning. 

Studien kommer inte beskriva skillnader på olika typer av problemlösningsuppgifter.  

 

Problemlösningsprocessen är det begrepp som kommer att användas i denna studie för 

att beskriva den process som eleverna genomgår för att lösa problem och välja gångbara 

strategier inom matematiken för att få fram en lösning. Problemlösningsprocessen syftar 

alltså till att beskriva hur eleverna blir problemlösare för matematiska problem, dvs. hur 

de utvecklar problemlösningsförmågan. Karlsson och Kilborn (2015:231f) påpekar att 

eleverna  måste ha kunskaper om olika strategier och modeller för att kunna lösa 

matematiska problem. Användandet av artefakter vid lösning av problemlösnings-

uppgifter kan underlätta för eleverna då detta kan bidra med klarsynthet av uppgiften. 

 

3.2 Artefakt 
Artefakter som används i matematikklassrummet går under många namn. Det omnämns 

bland annat både som laborativt, konkret samt praktiskt material. Även definitionerna 

av detta material spretar. Swan och Marshall (2010:14) definierar materialet som objekt, 

vilka eleverna kan använda, ta i och flytta för att deras matematiska förmågor ska 

utvecklas. Häggblom (2013:35ff) menar däremot att konkret material ska vara neutralt 

och inte knyta an till elevernas vardag för att eleverna inte ska bli förvirrade och 

missförstå materialets roll. En annan tolkning är att materialet ska vara praktiskt, kunna 

flyttas runt av eleverna samt knyta an till elevernas vardag (Heddens, 1997:1). Alla 

definitioner menar dock att materialet ska vara praktiskt och syftar till att utveckla 

elevernas matematiska tänkande och matematiska förmågor (Heddens, 1997:1, 

Häggblom, 2013:35 samt Swan & Marshall, 2010:14). 

 

Då definitionerna är olika och det inte finns något samlat begrepp för materialet, 

kommer detta arbete att använda ordet artefakt för att beskriva materialet. Begreppet 

artefakt kan även betecknas som verktyg eller redskap (Nationalencyklopedin, 2017). 

Det praktiska material som används i matematikundervisningen, både det verklighets-

anknutna och det som inte är det, är ett hjälpmedel för att utveckla elevernas kunskaper. 
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Därför ses artefakt som ett passande begrepp att använda i denna studie. Till artefakter 

tillhör även kroppen eftersom det är ett vanligt hjälpmedel för de yngre eleverna.  

 

Med hjälp av artefakter ska eleverna vägledas genom processen att lösa matematiska 

problem. De ska fungera som ett praktiskt hjälpmedel som är enkelt att laborera med i 

syfte att lösa problemlösningsuppgifter och på så vis underlätta elevernas 

problemlösningsprocess. Därigenom ska eleverna assisteras i övergången från det 

konkreta, verklighetsanknutna, tänkandet till det abstrakta, formella matematiska, 

tänkandet.  

 

3.3 Från konkret till abstrakt 
För att problematisera och analysera artefakternas roll i problemlösningsprocessen 

används Heddens (1986:14-17) teoretiska modell. Denna modell syftar till att eleverna 

ska gå från det konkreta till det abstrakta tänkandet inom matematiken. Heddens 

(1986:14) menar att det är viktigt att pedagoger hjälper eleverna att se kopplingen 

mellan det konkreta, den nivån då matematiken är verklighetsanknutet för eleverna, och 

det abstrakta i matematiken, när matematiken är formell och utgörs av matematiska 

symboler. Som hjälp kan användandet av artefakter vara behändigt. Författaren trycker 

på att det abstrakta och konkreta bör ses som en sammanhängande enhet, då båda dessa 

är kopplade till varandra. Vidare menar Heddens (1986:14-17) att pedagogerna har en 

betydande roll för att eleverna ska förstå denna koppling, då flertalet elever kan ha 

svårigheter att se samt uppfatta sambandet mellan funktionerna.   

 

Genom att pedagogen ställer noggrant utvalda frågor till eleverna kan det hjälpa dem att 

överkomma glipan mellan det konkreta tänkandet och det abstrakta. Oftast ställs frågor 

vars syfte är att få fram något specifikt svar från eleverna vilket resulterar i att elevernas 

beräkningsprocess kommer i skymundan. Heddens (1986:14) påpekar att vikten bör 

läggas på varför- och hurfrågor istället för på vadfrågan, eftersom dessa frågor främjar 

elevernas tankeprocess. Matematik måste läras genom att eleverna själva får delta 

praktiskt och tankemässigt i beräkningar av matematiska problem. Detta betyder att 

artefakter får en tydlig roll i det praktiska arbetet, då de främjar processen i att beräkna 

och lösa matematiska problem.  

 

Olika aktiviteter kan också bidra till att eleverna utvecklar sin förståelse för sambandet 

mellan det konkreta och abstrakta. Här hävdar Heddens (1986:14f) att praktiska 

händelser kan bidra till att eleverna utvecklar sitt logiska tänkande och på så vis även 

kan se likheter och skillnader. Vidare menar Heddens (1986:14f) författaren ska hjälpa 

eleverna till att bygga en förståelse mellan det konkreta och det abstrakta i matematiken. 

 

I Figur 3.1 visas en modell av Heddens (1986:16f) process av att gå från det konkreta 

till det abstrakta. När eleverna befinner sig på den konkreta nivån är de precis i början 

av sitt matematiska tänkande. Matematiken är verklighetsanknuten för eleverna och 

artefakter används i syfte för att belysa matematikuppgifterna. Sist är den abstrakta 

nivån, då matematiken är formell och inte är verklighetsanknutet för eleverna längre. 

Däremellan finns ytterligare två nivåer, den semikonkreta nivån och den semiabstrakta 

nivån. Författaren hävdar att dessa två nivåer kan skapa en form av klyfta (The Gap), i 

elevernas process mot det abstrakta tänkandet om läraren ej vägleder dem mellan de 

fyra nivåerna. 
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Figur 3.1 Heddens (1986:14) modell av  de fyra stegen: konkret, semikonkret, 

semiabstrakt och abstrakt. 

 

I Figur 3.2 ser vi att den konkreta nivån utgörs av artefakter i form av sju stycken 

karameller. Detta är högst verklighetsanknutet för eleverna då de bör vara bekanta med 

artefakten. Vid nästa nivå i modellen är artefakterna borttagna och har nu ersatts med 

bilder av karamellerna. Det här stadiet går under namnet den semikonkreta nivån. Det är 

fortfarande verklighetsbaserat för eleverna men istället för praktiskt material används 

bilder av föremålet. Det är fortfarande konkret för eleverna men de börjar successivt 

röra sig mot det abstrakta. Det tredje stadiet är den semiabstrakta nivån och i Figur 3.2 

nedan kan det ses att karamellerna har ersatts med en annan form av symboler. I 

exemplet används streck för att symbolisera karamellerna. När eleverna har kommit till 

detta stadium är de på god väg att förstå kopplingen mellan det verklighetsanknutna och 

det formella symbolspråket inom matematiken. Verklighetsanknutna bilder och material 

har nu ersatts med mer formella symboler. Vid den abstrakta nivån, som också är den 

sista i båda modellerna, har strecken ersatts med en siffra. Eleverna har nu kommit in i 

den formella matematiken, den som är vanligt förekommande i matematik-

undervisningen. Sammanfattningsvis belyser Figur 3.2 de olika skeden när eleverna 

uppfattar kopplingen då sju stycken fysiska karameller är densamma som sju bilder av 

karameller, sju streck och slutligen siffran sju 

 

        Konkret         Semikonkret                Semiabstrakt                Abstrakt 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2  Modell från konkret till abstrakt 
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3.4 Sammanfattning 

De tre centrala delarna som beskrivits tidigare i avsnittet är problemlösning, artefakter 

och Heddens (1986:14-17) teoretiska modell om att ta sig till det abstrakta tänkandet. 

De tre punkterna har satts samman i en triad som syftar till att använda punkterna för att 

belysa vilken roll artefakterna har i problemlösningsprocessen. Problemlösnings-

processen är den del som kommer att utgöra den viktigaste punkten i triaden (Figur 3.3). 

Det är i denna process studien tar sitt avstamp. Den andra punkten i triaden är 

artefakten. Denna punkt syftar till att se artefakten i problemlösningsundervisningen. 

Den tredje punkten som samverkar i triaden är vägen mot det abstrakta tänkandet. Det 

är i denna punkt Heddens (1986:14-17) teori om artefaktens konkreta användning i 

undervisningen kommer att vara en del i triaden. I denna teori har det valts att fokusera 

på vägen mot ett abstrakt tänkande eftersom det är hit eleverna med hjälp av 

artefakterna ska nå sin problemlösningsprocess. Genom att fokusera på de tre punkterna 

i triaden ska dessa användas för att belysa artefaktens roll i problemlösnings-

processen

 
Figur 3.3. Triad av de tre delarna som kommer användas för att se artefaktens roll i 

problemlösningsprocessen.  
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4. Metod 

Studien som har genomförts är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att analyser 

av tidigare forskning har utförts. Detta har skett i samband med att analysen ska besvara 

studiens syfte och frågeställningar (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013:28f). Undersökningen i fråga har baserats på en kvalitativ ansats. Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013:43), hävdar att en kvalitativ ansats syftar till att 

tolka, beskriva, förstå samt förklara det studien ska undersöka. Vidare menar de att 

ansatsen ska sträva efter en helhetsbild av problematiken. I följande avsnitt beskrivs 

arbetsprocessen för studien. 

 

4.1 Avgränsningar  
Studien har haft fyra stycken avgränsningar för att vara genomförbar under tidsperioden 

på tio veckor. Dessa avgränsningar har varit centrala vid läsning av tidigare forskning. 

Den första avgränsningen är att studien genomförts inom ett speciellt ämne, matematik-

didaktik. Den andra avgränsningen som har funnits är att endast rikta sig till ett ämne 

inom matematiken, nämligen problemlösning. Detta för att matematikämnet i sig är 

alldeles för stort att undersöka och för att problemlösning har en stor roll i Lgr 11 

(Skolverket, 2011). Den tredje avgränsningen som har gjorts är att endast rikta sig till 

artefakter som används i undervisningen för att öka elevernas matematiska förståelse. 

Detta för att specifikt se hur dessa påverkar problemlösningen i skolan. Den sista 

 avgränsningen är att studien riktar sig mot årskurserna ett till tre. Detta för att vi 

kommer att undervisa i dessa årskurser och fokus då lämpligen bör vara på dessa åldrar. 

 

4.2 Urval 
Här presenteras de sökord och databaser som använts vid sökning av litteratur. I det 

sista avsnittet presenteras även den litteratur som valts ut och använts i resultatanalysen. 

 

   4.2.1 Sökord  
De sökord som har använts vid sökning av litteratur presenteras här. Sökorden har 

kategoriserats i en tabell (Tabell 4.1) med tre spalter utefter vilket av huvudområdena de 

tillhör. Huvudområdena är artefakter, problemlösning samt matematik och inlärning.  

Artefakter Problemlösning Matematik och inlärning 

concrete 

konkret 

abstract 

abstrakt 

manipulative* 

material* 

hands on material  

objects 

konkret material  

laborativt material 

representation*  

problem-solving 

problemlös* 

problem 

problemlösningsprocess* 

problem- solving process* 

strategi* 

method 

 

math* 

mathematic 

matematik 

educat* 

primary school* 

lågstadie* 

children 

medvetenhet* 

assess* 

knowledge 

learning strategi*  

inlärning 

aspect* 

 

Tabell 4.1 Tabell över använda sökord 
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   4.2.2 Urvalsprocess 

I denna studie har fyra stycken databaser använts för litteratursökning. Dessa är 

OneSearch, ERIC, SwePub och MathEduc. Dessa databaser valdes ut eftersom de har 

ett stort utbud samt kan avgränsas till studiens område. Den litteratur som valts ut för 

användning under sökningarna i denna studie är vetenskapligt granskad, dvs. peer- 

reviewed och har använts enligt studiens syfte. Vid litteratursökningarna har de ovan 

presenterade sökorden använts i olika kombinationer. Under sökningarna har ett urval 

gjorts genom att titlarna och abstrakten lästs. Läsningen av dessa har antingen resulterat 

i att artiklarna valts ut för användning eller setts som orelevanta. Sökningarna i en av 

databaserna, MathEduc, gav inga relevanta resultat och därför har ingen litteratur valts 

ut för användning från denna databas. 

 

Vid sökningarna i ERIC har flertalet artiklar från sökningar valts ut. I denna databas 

finns artiklar som berör utbildningsvetenskaplig litteratur. Denna databas är den där 

flest litteratursökningar har genomförts. Sökningar som gjorts i denna databas har 

huvudsakligen behandlat artefakters roll i problemlösningsprocessen. De sökningar som 

gjorts här har avgränsats till refereegranskade artiklar. Efter första sökningen i denna 

databas valdes Swan och Marshalls (2010) artikel Revisiting Mathematics Manipulative 

Materials ut för användning. Ytterligare sökningar gjordes sedan utan att litteratur 

valdes ut för användning. Vid en senare sökning valdes Charlesworth och Lealis (2012) 

artikel Using Problem Solving to Assess Young Children’s Mathematical Knowledge 

samt Browns (1992) artikel Integrating Manipulatives and Computers in Problem-

Solving Experiences ut. Ytterligare två artiklar som valts ut från denna databas är 

Problem Solving with Combinations (English, 1992) och Engaging Reluctant Problem 

Solvers (Holbert & Barlow, 2012). 

 

I databasen SwePub finns publikationer från svenska lärosäten samt publikationer från 

svenska myndigheter. Sökningarna i denna databas har i huvudsak handlat om 

problemlösningsområdet och lösningsprocessen. Litteratur som valts efter sökningarna 

här är Karlsson och Kilborn (2015a) Matematikdidaktik i praktiken. Att undervisa i 

årskurs 1-6.  

 

Den databas som är kopplad till Linnéuniversitets Universitetsbiblioteks sökfunktion, 

OneSearch, har även använts. I denna databas finns både vetenskapliga publikationer, 

avhandlingar, rapporter samt böcker. Denna databas har använts för att göra sökningar 

genom hela studien och sökningarna som gjorts har inte fokuserat på någon speciell del.  

En sökning här gav ett stort antal träffar. Denna sökning begränsades sedan till 

publiceringsår under de senaste fem åren samt med publiceringsspråk engelska. Trots 

dessa avgränsningar blev träffarna många. Pólya (2014) valdes ut efter denna sökning 

och hans bok How to solve it: a new aspect of mathematical method var en bland de 

första träffarna. Även Ljungblads (2012) bok Matematisk medvetenhet har valts ur 

denna databas. 

 

4.2.3 Övrig litteratur 

Studien kommer även att beröra litteratur utanför de genomförda sökningarna. Denna 

litteratur har använts för att den setts som relevant och kunnat tillföra nya synvinklar. 

Exempel på litteratur som är utvald på detta sätt är Lampert (2001), Lester (2013) samt 

Karlsson och Kilborn (2015b). Litteratur från dessa personer har valts ut för att de 

ansetts viktiga och haft mycket att tillföra studien. Litteratur som valts ut genom ett 

strategiskt urval (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:137). Det strategiska 

urvalet i studien har varit stort. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:138) 
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beskriver att litteratur som tillkommit efter ett nominerat urval är litteratur som i 

huvudsak samlats in från utvalda artiklars referenslistor. Litteratur om valts ut på detta 

sätt är exempelvis Ahlberg (1995), Heddens (1997) samt Rystedt och Trygg (2010). 

 

4.3 Analysmetod 

Denna studie har använt innehållsanalys för att bearbeta den insamlade informationen 

(Engström Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:147). Den utvalda litteraturen har 

analyseras med hjälp av Heddens (1986:14-17) tankar kring att gå från det konkreta till 

det abstrakta tänkandet. Vid en första läsning i litteraturen har den typ av artefakt som 

används i texten uppmärksammats samt den roll som artefakten har i elevernas 

problemlösningsprocess markerats. Dessa har sedan jämförts och även kategoriserats 

med hjälp av begreppen konkret, semikonkret, semiabstrakt och abstrakt (Heddens, 

1986:14-17 samt Eriksson Bajaras, Forsberg & Wengström, 2013:147). Triaden (Figur 

3.3) har hela tiden följts och de tre punkterna har tittats på en efter en för att hitta 

samband och se artefaktens egentliga roll i problemlösningsprocessen. 

 

4.4 Presentation av resultat 
All den litteratur som har valts ut för att användas i studien kommer att presenteras i 

resultatdelen i nästkommande kapitel. Här finns relevant litteratur som har valts i syfte 

att svara på forskningsfrågorna som styr studien och därmed ge svar på dem. Kapitlet är 

uppdelat i fyra avsnitt vars namn kan kopplas till forskningsfrågorna, detta för att 

strukturen ska bli enkel och lättläst. Litteraturen som används i resultatdelen är kopplad 

till vald teori, i den här studiens fall är det Heddens teori (1986:14-17) om att g från det 

konkreta till det abstrakta tänkandet. Teorin samverkar med resultatets olika delar och 

syftet är att de ska ställas i relation till varandra. Det sista avsnittet i kapitlet är en 

slutsats av vad som har framkommit i resultatet, detta för att få en överblick av vad 

studien har kommit fram till. 

 

4.5 Etiskt förhållningssätt 
Studien kommer att behandla mycket litteratur och tidigare forskning. Därför kommer 

en stor del av det etiska förhållningssättet att fokusera på att den litteratur som används 

är objektiv samt att arbetet är kritisk mot forskningen. Den forskning som används i 

arbetet ska vara opartisk och vetenskapligt granskad för att resultat och analys ska bli 

pålitligt (Vetenskapsrådet, 2017:69). Det är även viktigt att beakta upphovsrätten i det 

material och i de bilder som kan komma att användas (Denscombe, 2013:205). Inga 

personliga åsikter kommer heller att föras fram eller spegla litteraturstudiens resultat. 

Det är även viktigt att använda korrekta referenser till tidigare forskning för att undvika 

plagiat (Vetenskapsrådet, 2017:64f).  
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5. Resultat  
I följande kapitel kommer studiens resultat att presenteras. Resultatet kommer i 

huvudsak att presenteras efter studiens ställda forskningsfrågor. Resultatkapitlet är delat 

i fyra delar och kommer till en början att fokusera på hur tidigare forskning beskriver 

problemlösningsprocessen för att sedan i de två följande avsnitten fokusera på 

artefakters roll i denna process för att eleverna ska nå ett abstrakt tänkande. 

Avslutningsvis kommer resultatets slutsatser att presenteras. 

 

5.1 Problemlösningsprocessen 

Ahlberg (1995:143) menar att då eleverna tilldelas ett matematiskt problem tolkar de 

detta med hjälp av sina egna inre och yttre referensramar. “Den yttre referensramen är 

deras samlade erfarenheter och den inre referensramen utgörs av det givna problemets 

innehåll och form” (Ahlberg, 1995:143). Dessa två referensramar förser eleven med en 

tolkning av problemet vilket avgör i vilken riktning problemlösningsprocessen ter sig. 

Förståelsen kring matematiken som eleverna har sedan tidigare bidrar till deras 

uppfattning kring det angivna problemet. Den inre referensramen består av elevernas 

uppfattning av problemets struktur, det vill säga dess typ och svårighetsgrad. Deras 

egna erfarenheter kring matematik och olika lösningsstrategier vävs sedan samman med 

deras uppfattning kring det angivna problemet vilket medför att eleverna kan förstå det 

matematiska problemet. Då eleverna innehar olika erfarenheter kring matematiken kan 

uppgiften tolkas på olika sätt av olika elever (Ahlberg, 1995:142f).  

 

Problemlösningsprocessen utvecklas även genom att eleverna får lösa olika sorters 

problem. ”The problems come from many sources: textbooks, supplementary materials, 

alternative curricula, and issues that arose in our classroom that required mathematical 

thinking.” (Lampert, 2001:5). Vidare menar författaren att problem från olika medier 

skiljer sig från varandra, exempelvis har problem från läroböcker och problem som är 

skapade för artefaktanvändning olika syften. Arbete med olika sorter av problem gör att 

eleverna hittar metoder som är användbara samt ser samband mellan olika 

problemsorter. Lester (2013:254f), hävdar att många lärare väljer att introducera 

problemlösningsuppgifter först efter att eleverna har introducerats till lösningsstrategier, 

utvecklat och praktiserat dem. Vidare menar författaren att ett dilemma som kan uppstå 

med de problemlösnings-uppgifter som finns med i läroböckerna, är att dessa enkelt kan 

lösas med de strategier eleverna redan har befäst. Problemuppgifter som är mer 

komplicerade förhindrar eleverna till att tillämpa de strategier som de redan har 

kunskaper om för att lösa detta nya problem.  

 

Lärarens roll i elevernas problemlösningsprocess är betydelsefull och val av problem-

lösningsuppgifter faller på lärarens ansvar. Lester (2013:261f), menar att det inte enbart 

är “vad” det är som läraren ska lära ut, utan även “hur” det ska göras. Författaren menar 

att det är ytterst viktigt att läraren väljer uppgifter med omsorg och att denne sedan tar 

sig tid till att observera och lyssna på elevernas resonemang för att få en uppfattning om 

hur de går tillväga för att lösa problemet. Vidare lyfter författaren vikten av att läraren 

försäkrar sig om att problemlösningsuppgiften är  konstruerad på en lagom 

svårighetsnivå för eleverna. Detta för att uppgiften ska vara utmanande för dem, dock 

inte så svår att det blir övermäktigt för dem. Eleverna ska ändå i stora drag kunna lösa 

problemet på egen hand. Det är även viktigt att läraren noterar vilken metod eller 

strategi eleverna använder sig av för att lösa problemet. Samtidigt är det väsentligt att 

läraren innehar en känsla när denne ska inflika med assistans för att eleven ska ta sig 

vidare i sin problemlösningsprocess (Lester, 2013:261f). 
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Pólya (2014:5) menar att det finns fyra stycken steg i problemlösningsprocessen. Det 

första är att förstå problemet, andra är att göra upp en plan för att lösa problemet, det 

tredje steget är att genomföra planen och lösa problemet samt att fjärde steget är att 

reflektera och diskutera problemet. Det första steget, att förstå problemet, beskrivs som 

det avgörande för om problemet kommer att lösas av eleverna.  

 
“It is foolish to answer a question that you do not understand. It is sad to work for an 

end that you do not desire. Such foolish and sad things often happen (...) The student 

should understand the problem (...) He should also desire its solution” (Pólya 2014:6).  
 

Förståelsen av ett problem kan bero på tidigare kunskaper inom matematiken. 

Författaren poängterar dock att det inte alltid är enbart elevens egna fel att denne inte 

förstår problemet, utan ansvaret ligger även hos läraren. Valet av problem är viktigt då 

den ska väcka elevernas intresse samt att problemet ska vara en utmaning för dem, 

samtidigt som den inte ska vara allt för komplicerad. Vikten av att eleverna ska förstå 

problemet samtidigt som de vill komma fram till en lösning är grunden för att lösa ett 

problem. Det andra steget, att göra en plan för att lösa problemet, är det steg som tar 

längst tid och kräver mest tålamod av eleverna samt även är den största delen av 

lösningen. Detta steget handlar om att testa olika strategier och olika idéer för att se om 

någon av dessa passar problemet. För att eleverna överhuvudtaget ska ha möjlighet att 

göra upp en plan krävs en del förkunskaper inom de olika matematiska områdena. 

Läraren blir ett viktigt bollplank i detta läge för att stötta och hjälpa eleverna mot en 

gångbar plan menar Pólya (2014:6-10). Ett bra verktyg för eleverna kan vara att titta 

tillbaka på tidigare problem som lösts på liknande sätt. Kan eleverna inte lösa problemet 

är det lärarens uppgift att vrida på problemet och hjälpa eleverna att se ny information 

och nya möjligheter (Pólya, 2014: 6-10). Det tredje steget är att geomföra planen. 

Genomförandet är lättare än att finna en plan då detta steg består av beräkningar. Pólya 

(2014:12) menar att det är viktigt att vid genomförandet ha tålamod och inte stressa då 

det är lätt att beräkningarna blir fel och även lösningen. När planen är genomförd är det 

dags att titta på hela processen samt diskutera. Genom att titta tillbaka på lösningen och 

prata kommer eleverna att kunna se lösningen på olika sätt samt att ha lättare att minnas. 

Det fjärde och sista steget beskrivs som det viktigaste för att eleverna ska utveckla sin 

förmåga att lösa problem samt komma vidare i sin problemlösningsprocess menar Pólya 

(2014:15ff). 

 

Kronqvist och Malmer (1993:54) sammanfattar  problemlösningsprocessen i fyra 

nyckelord. Varav den första är förstå, eleverna måste kunna förstå vad problemet 

handlar om och vad de ska beräkna. Det andra nyckelordet är formulera, eleverna måste 

kunna sätta ord på sina tankar kring problemet i fokus. ”Att tala är att lära sig. I och med 

den verbala formuleringen avslöjas också svagheter innehllsuppfattningen, vilket 

kanske inte lika snabbt skulle upptäckas i den skriftliga framställningen.” (Kronqvst & 

Malmer, 1993:4). Härnäst kommer beräkna, med detta menas att eleverna ska kunna 

lösa och beräkna det angivna problemet. Det sista nyckelordet som författarna tar upp i 

problemlösningsprocessen är, värdera. Efter att eleverna har beräknat problemet ska de 

kunna värdera det slutgiltiga resultatet. De ska kunna utvärdera sin beräkning av 

problemet samt om lösningen kan vara rimlig.  

 

Ljungblad (2012:224) beskriver processen som eleverna genomgår vid grundläggande 

problemlösning med tre steg. ”Grundläggande i problemlösning är att man förstår 

problemet, väljer en metod eller strategi, reflekterar och analyserar över problemet” 
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(Ljungblad, 2012:224). Eleverna behöver först förstå problemet för att kunna ta sig 

vidare i processen. När förståelsen är fullständig kan eleverna börja välja strategi och 

beräkna problemet för att få fram en lösning. Valet av lösningsmetod och beräkningarna 

sker samtidigt i författarens tolkning. När lösningen är färdig tolkar, analyserar och 

reflekterar eleverna över problemet de arbetat med.  

 

Karlsson och Kilborn (2015b:11) menar att det som benämns som problemlösning 

istället borde benämnas som matematisk modellering i skolan. Detta innebär att eleven 

ställs inför ett problem som den vill lösa och att eleven genom att välja modeller hittar 

ett sätt att lösa problemet. Modelleringsprocessen sammanfattas i sex olika steg. Det 

första eleverna gör är att formulera problemet med egna ord för att säkerställa att de 

förstår problemet. Det är viktigt att eleverna förstår och kan formulera om problemet för 

att kunna välja rätt modell i ett senare skede. Det andra steget blir att titta på modeller 

och försöka hitta den modell som passar till det aktuella problemet. Finns det inte någon 

tillgänglig modell som passar är det möjligt att använda en modell som redan finns och 

strukturera om den (Karlsson & Kilborn, 2015b:13f). Den tredje delen i processen 

handlar om att översätta problemet från vardagsspråk till ett matematiskt språk. Det 

fjärde steget går ut på att använda den valda modellen för att lösa problemet genom 

olika operationer och beräkningar. Karlsson och Kilborn (2015b:14) menar därför att 

det är viktigt att eleverna behärskar den matematik som krävs för att kunna använda 

modellen. När eleverna sedan har fått fram en lösning startar modelleringens femte steg, 

att tolka resultatet. Detta handlar om att se resultatet i förhållande till problemet och 

sedan översätta svaret tillbaka till det ursprungliga språket i uppgiften. Det sista steget 

som lyfts fram är att reflektera över metoden och dess användande.  

 
“När man löst ett problem med matematisk modellering är man väl insatt i problemet 

och kan därmed ofta se alternativa och ibland enklare modeller eller lösningar. Det är nu 

det viktigaste steget i undervisningen om modellering tar vid, nämligen att reflektera 

över användbarheten av den matematiska modellens begränsningar och möjligheterna 

att generalisera den” (Karlsson & Kilborn, 2015b:14). 

 

Det sista steget syftar alltså till att eleverna genom reflektion och resonemang ska ges 

kunskap kring modellens möjligheter att användas vid andra liknande problem, dvs.  de 

ska generalisera modellen. Undervisningen i matematisk modellering ska ge eleverna 

tillfälle att skapa och utveckla sin problemlösningsförmåga och det sjätte steget i 

processen är en viktig del i detta arbete (Karlsson & Kilborn, 2015b:14). 

 

5.2. För- och nackdelar med artefaktanvändning  
Swan och Marshall (2010:14ff), återger en undersökning de genomfört ute på skolor, 

där verksamma lärare blivit tillfrågade varför de använder sig av artefakter i sin 

matematikundervisning. Några av de mest förekommande skälen som lärarna i studien 

angav var att: användandet av artefakter bidrar till en förbättrad visuell förståelse av de 

matematiska problemen hos eleverna samt att användandet av olika artefakter främjar 

intresset för att lära och att det gör lärandet mer kul för eleverna. Vidare påpekar flera 

av de medverkande lärarna att praktiskt material är gynnsamt att använda sig av vid 

introducering av nya matematikområden. Lärarna i studien påpekar att det även finns 

vissa nackdelar med nyttjandet av artefakter i matematikundervisningen. En orsak är att 

eleverna kan missförstå syftet med lektionen om samma material används upprepade 

gånger samt att eleverna, i vissa fall, kan misstolka något matematiskt begrepp på grund 

av vald artefakt. På grund av det sistnämnda antyder lärarna att om praktiskt material 

ska förekomma i klassrummet så bör elevernas användande kontrolleras, på så vis kan 
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lärarna korrigera eleverna så att artefakterna utnyttjas på ett korrekt sätt (Swan & 

Marshall, 2010:14ff).  

 

Även Malmer (2002:209), lyfter fördelen med att använda sig av artefakter i 

undervisningen. “Kopplingen mellan det laborativa arbetet, det logiska tänkandet och 

överföringen till det algebraiska symbolspråket kan vara en tillgång och värd att pröva i 

större utsträckning” (Malmer 2002:209). Författaren hävdar att praktiskt material 

främjar elevernas tankeprocess och hjälper dem att lösa matematiska problem. Vidare 

poängterar författaren att artefakter bidrar till att elevernas logiska tänkande stimuleras 

och utvecklas. 

 

Något att beakta är att artefakter bör användas i syfte att vidga elevernas tänkande, och 

inte enbart för att lösa problemlösninguppgifterna på ett snabbt och smidigt sätt. Tanken 

med användandet av artefakter i praktiken är inte att de ska bli ett redskap för att lotsa 

eleverna genom lösningen. Artefakter ska bidra till att eleverna förstår vad som ligger 

bakom matematiksymbolerna (Kronqvist & Malmer 1993:133). Här kan Heddens 

(1986:14-17), teori kopplas, då hans teori innefattar processen med att gå från det 

konkreta tänkandet till det abstrakta tänkandet. Genom att eleverna använder sig av 

artefakter vid problemlösningsuppgifter startar de vid den konkreta nivån. Heddens 

(1986:14) syftar på att elever, med hjälp av artefakter, ska slussas genom de olika 

nivåerna för att slutligen anlända till den abstrakta nivån. På så vis används artefakter 

för att belysa kopplingen av verkligheten och det abstrakta inom matematiken.  

 

Trots att en elev löser ett matematiskt problem med hjälp av artefakter innebär det inte 

att eleven har förstått vad den har räknat och gjort. “Det behöver inte heller innebära att 

hon har någon som helst aning om vad hon gör, hon kanske arbetar helt mekaniskt” 

(Ljungblad, 2012:126). Rent formellt kan eleven måhända inte överföra sin konkreta 

beräkning och lösningar av problemet med hjälp av artefakter till det abstrakta 

matematiska språket (Ljungblad 2012:126ff). Det är då viktigt för pedagogen att 

observera elevernas problemlösningsprocess samt att ställa frågor om elevernas valda 

strategier för lösningen av aktuellt problem. På så vis belyses deras tankar kring hur de 

löste problemet (Charlesworth & Leali 2012:381). 

 

5.3 Artefakters roll i problemlösningsprocessen 

Artefakter är praktiskt material som stimulerar olika sinnen hos eleverna. Det är 

material som går att hantera och undersöka. Dessutom fungerar det praktiska materialet 

som ett sätt att utveckla elevernas medvetenhet kring det matematiska tänkandet 

(Rystedt & Trygg 2010:9). Artefakter fungerar även som hjälp till eleverna för att förstå 

kopplingen mellan det konkreta och det abstrakta inom matematiken. Med hjälp av en 

artefakt kan en uppgift konkretiseras för eleverna och sedan vidga deras förståelse för 

matematiska samband och processer samt dess koppling till den formella matematik-

språket. Detta i sin tur leder till att eleverna bildar sig en förståelse för det abstrakta 

(Malmer 2002:29). Ahlberg (1995:50), lyfter användandet av artefakter i 

undervisningen i de lägre skolåren men hävdar också att gestaltandet av egna bilder till 

problemlösningsuppgifter är eftersträvansvärt för att arbeta mot det abstrakta tänkandet i 

matematiken. 

 
“I matematikundervisningen på lågstadiet använder eleverna ofta räknestavar, pengar 

eller annat materiel när de räknar. Det är mer ovanligt att de ritar bilder under 

lektionerna. Då eleverna vid problemlösning utifrån sina egna föreställningar gestaltar 

det matematiska innehållet i bild kan de lättare frigöra sig från det manipulativa 
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materialet (...) Eleverna kan i samband med att de utvecklar bilden som uttrycksform att 

bilden kan representera något annat än det som är direkt avbildat” (Ahlberg, 1995:50). 

 

Författaren menar att med gestaltande bilder kan eleverna få en bättre förståelse för det 

angivna problemet och hur det ska lösas. Dessutom kan bilden av artefakten bidra till att 

eleverna kan se att dess symbolfunktion, dvs. att bilden kan representera något annat än 

vad de har ritat (Ahlberg, 199:50). På så vis kan gestaltningen fungera som ett 

översättning mellan den konkreta nivån till den abstrakta nivån, genom att eleverna 

arbetar i den semikonkreta nivån med hjälp av gestaltande bilder. Om eleverna sedan 

kan se bildens symbolfunktion har de tagit sig vidare till den semiabstrakta nivån 

(Heddens, 1986:14-17).  

 

Swan och Marshall (2010:14), hävdar att virtuella hjälpmedel inte bör introduceras för 

tidigt då de yngre eleverna bör komma i kontakt med verkliga hjälpmedel i första hand. 

”We believe it is to best delay the use of virtual manipulatives until students have had 

experience of ”the real thing.” (Swan & Marshall, 2010:14). Ytterligare en av orsakerna 

till detta är att eleverna i de tidiga skolåren kan ha svårigheter med att förstå 

tvådimensionella avbilder av tredimensionella objekt. Enligt Heddens (1986:14-17) kan 

de tredimensionella objekten kopplas till hans konkreta nivå då artefakter används för 

att underlätta elevernas lösning av problem. Tvådimensionella avbilder kan kopplas till 

den semikonkreta nivån där de konkreta objekten bytts ut mot bilder av objekten. Att 

direkt presentera eleverna för den semikonkreta nivån och därmed hoppa över den 

konkreta nivån, kan medföra att eleverna missar en viktig koppling mellan den konkreta 

verkligheten och den abstrakta matematiska världen. Detta i sin tur leder till förvirring 

hos eleverna och syftet med hjälpmedlet går förlorat menar Heddens, 1986:14-17).  

 

Artefakter kan även användas i helklass vid arbete med problemlösning (Brown, 

1990:9). ”(…) manipulative materials are necessary for good mathematics instruction. 

In a typical classroom, problem solving may be taught, manipulative materials may be 

used (…)” (Brown, 1990:8). Författaren menar att det  är behändigt och bra att använda 

sig av artefakter när eleverna ska lösa olika problemlösningsuppgifter. Uppgiften 

kommer då uppfattas olika av alla elever. Vissa elever har svårigheter medan andra inte 

kommer ha det. Exempelvis kan varje elev då de stiger in i klassrummet ta varsin 

geometrisk figur med olika utseenden. Eleverna får sedan en liten stund på sig att 

fundera över vilka egenskaper deras figur har. En elev får sedan kliva fram och beskriva 

sin figur och sedan är det klassens uppdrag att hitta den figur som ska kommer efter. 

Nästkommande figur ska nämligen endast skilja sig från föregående figur på ett sätt. 

Exempelvis om första figuren är en grön, tunn triangel får nästa figur endast förändrats 

på ett sätt. Nästa figur får alltså inte vara en grön, tjock cirkel då den skiljer sig med fler 

än en egenskap. En figur som däremot skulle kunna komma efter är en grön, tunn cirkel. 

Klassen behöver samarbeta, samtala och fundera för att alla figurer ska vara med i 

kedjan. Slutligen ska kedjan även kunna knytas samman med den allra första figuren 

(Brown, 1990:9). Om den sista och den första figuren inte passar är det upp till eleverna 

att byta figurer med varandra för att avsluta kedjan menar Brown (1990:9). Eleverna 

använder sig i denna problemlösningsuppgift av material på den konkreta nivån 

(Heddens, 1986:16f). Detta blir tydligt då eleverna håller det egentliga föremålet de ska 

beskriva i händerna. Figurerna som används blir en hjälp för eleverna att beskriva 

samtidigt som de bygger kedjan i rätt ordning. Heddens (1986:15) lyfter vikten av att 

eleverna kan jämföra exempelvis geometriska figurer för att underlätta arbetet mot den 

abstrakta nivån. 
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English (1992:72f & 77) beskriver i sin artikel en problemlösningsuppgift där eleverna, 

med figurer av björnar och olika klädesplagg, får skapa kombinationer. Artefakterna 

som eleverna använder är alltså inte riktiga björnar men materialet används på detta sätt. 

Detta innebär att eleverna nu befinner sig på den konkreta nivån och arbetar med det 

angivna problemet (Heddens, 1986:14-17). Eleverna utnyttjar artefakterna för att utföra 

problemet och för att underlätta skapandet av kombinationer (English, 1992:72). 

Pappersbjörnarna och deras kläder används för att omvandla lösningen till skrift. 

“Drawing a diagram and making a list are effective strategies for assisting students in 

their transition from hands-on combinatorial problems to those in written form” 

(English, 1992:73). Det som English (1992:73) beskriver är ett sätt att röra sig från den 

konkreta nivån direkt till den abstrakta nivån. Eleverna försöker under den här övningen 

att överföra sin tankeprocess kring sin lösning av uppgiften i den konkreta och 

semikonkreta nivån till en skriftlig abstrakt version (Heddens, 1986:14-17). För att detta 

ska ske krävs det en komplicerad process av generalisering och abstraktion hos 

eleverna. Därför är det passande att använda sig av artefakter för att eleverna ska 

processa verkligheten för att slutligen nå den formella matematiken i den abstrakta 

nivån (Lester 2013:255ff). Andra problemlösningsuppgifter som beskrivs är att eleverna 

får kakor och godisbitar som de ska kombinera i olika högar. Artefakterna är konkreta 

samt knutna till elevernas verklighet. Kakorna och karamellerna som eleverna kan 

plocka med för att skapa möjliga kombinationer på samma sätt som med 

pappersbjörarna (Heddens, 1986:14-17 samt Heddens, 1997:1). 

 

Ytterligare en problemlösningsuppgift som kan kopplas till Heddens (1986:14-17) 

modell, är en artikel skriven av Charlesworth och Leali (2012:379f).  

 
”Students were told that they would be working with their partner to figure out the 

problem. They could draw pictures, as well as, write words or numbers to find their 

answer. They were instructed to discuss with their partner the best way to tackle the 

problem by sharing their ideas” (Charlesworth & Leali, 2012:379). 

 

Författarna beskriver hur elever i årskurs tre löser en problemlösningsuppgift vars mål 

är att kombinera kläder till en flicka. Eleverna får arbeta i par med uppgiften medan 

läraren observerar elevernas lösningsprocesser. Paren väljer själva vilken strategi de vill 

använda sig av för att lösa problemet. Det första paret valde att rita de olika 

klädesplaggen. Med hjälp av bilderna och additionstecken satte de ihop olika 

kombinationer som ett matematiskt problem, för att därefter lista de olika 

kombinationerna. På så sätt kom de fram till hur många olika klädkombinationer som 

kunde förekomma. Det andra elevparet använde sig enbart av ritade bilder på kläderna 

vid sin lösning av problemet. Eleverna valde att börja rita de olika tröjorna och sedan ett 

par byxor till varje tröja. Det sista paret använde en annan problemlösningsstrategi. Till 

skillnad från övriga elever valde de inte att rita bilder av klädesplaggen, utan valde 

istället att skriva ner vilka sorters kläder som fanns och märka upp antalet av varje sort. 

Det vill säga:  tre tröjor, ett par byxor och en kjol. Eleverna drog sedan streck mellan de 

olika kläderna. Med hjälp av Heddens (1986:14-17) teoretiska modell, kan eleverna 

placeras in i de olika nivåerna för tankeprocessen i att gå från det konkreta till det 

abstrakta. Det första och det andra elevparet befinner sig i den semikonkreta nivån, då 

eleverna väljer att använda sig av bilder på det verklighetsanknutna materialet för att 

kunna skapa olika kombinationer. Dock skiljer sig dessa två paren åt, då det första paret 

befinner sig på en mer utvecklad semikonkret nivå än den andra paret. Till skillnad från 

elevpar nummer två som enbart använder sig av bilder för att lösa problemet, tillämpar 

det första paret inte enbart bilder utan de sätter även in det som en matematisk 

beräkning med additionstecken. Detta visar att det första paret har kommit längre i sin 
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tankeverksamhet, då de kan använda sig av bilder på artefakterna och ändå sätta in dem 

i en matematisk ekvation. Likväl befinner de sig fortfarande på den semikonkreta nivån 

på grund av användandet av bilder (Heddens, 1986:15). Vad beträffar det tredje 

elevparet befinner de sig i den semiabstrakta nivån, detta på grund av avsaknaden av 

bilder i lösningen. Eleverna behöver inte använda artefakter för att förstå problemet och 

de har ingen betydelse för deras förmåga att lösa problemet. Som beskrivet i exemplet 

valde dessa elever att skriva ner de olika klädesplaggen som förekom i problemet, för 

att sedan dra streck mellan dem och på så vis få fram antalet kombinationer. Heddens 

(1986:14-17) menar att detta tyder det på att eleverna börjar lösgöra sig från det 

konkreta och successivt röra sig in mot det abstrakta. 

 

Likt Englishs (1992:72-77) samt Charlesworth och Lealis (2012:373-382) uppgifter om 

att kombinera kläder redogör Holbert och Barlow (2012:310f), för en kombinatorisk 

problemlösningsuppgift. Författarna beskriver ett problem där elever, i årskurs tre, ska 

kombinera olika pizzatoppings till olika sorters pizzabottnar. I exemplet beskrivs det att 

eleverna har tre olika pizzabottnar att använda sig av: tjock, tunn och orginal. Vidare har 

de fem olika pizzatoppings till sitt förfogande: pepperoni, hamburgerkött, korv, bacon 

och ansjovis. Dessa ska sättas ihop till olika pizzakombinationer. Eleverna arbetar 

enskilt med problemet och får välja lösnings-strategi själva. Bilder av elevernas 

lösningar bifogas i artikeln , tillsammans med förklaringar av tre elevers strategier för 

att lösa det angivna problemet (Holbert & Barlow 2012:311). 

 
“A third student  used a diagram to show the combinations. Drawing circles to represent 

the types of crust and circles to represent the toppings, he drew lines connecting the 

toppings to crusts, counting them in groups of three” (Holbert  & Barlow, 2012:310).  

 

En av eleverna utmärker sig då denne använder sig av ett diagram och bilder för att lösa 

uppgiften. Diagrammets syfte var att redovisa antalet kombinationer, medan 

uträkningarna presenterades med hjälp av cirklar som skulle symbolisera bottnar och 

topping. På bilden av elevens lösning, visar det sig att eleven har ritat cirklar för alla 

bottnar och toppings. Därefter har eleven dragit streck mellan cirklarna för att komma 

fram till olika kombinationer av pizzor. Utifrån detta har eleven grupperat 

kombinationerna i tre grupper och på detta sätt fått fram att det finns 15 olika 

kombinationer av pizzatoppings och bottnar. Även om elevens presentation av sin 

lösning är otydlig kan eleven i fråga förklara hur denne har tänkt för att lösa problemet. 

Detta tyder på att eleven ändå har kunnat förstå problemet, formulera om den samt 

beräknat den för att tillsist värdera sin lösning (Kronqvist & Malmer 1993:54). Eleven 

har genomgått en problemlösningsprocess på en semiabstrakt nivå med inslag av den 

abstrakta nivån, i Heddens (1986:14-17) modell. Eleven i fråga väljer att omvandla det 

verklighetsanknutna objektet till cirklar som ska symbolisera pizzadelarna vilket tyder 

på att eleven befinner sig i den semiabstrakta nivån. Samtidigt använder eleven sig av 

ett diagram för att redovisa sitt resultat, vilket visar att eleven även är inne i den 

abstrakta nivån där det formella matematikspråket existerar (Heddens, 1986:14-17).  

 

Skillnaden mellan elevernas förmåga att lösa problemuppgifter är varierande. Detta kan 

även variera beroende på om problemen är kopplade till elevernas verklighet eller 

endast tar sin grund i den matematiska världen. ”Undervisningen tar oftast inte 

utgångspunkt i barnens värld utan i matematikens...” (Ahlberg, 1995:15). Ahlberg 

(1995:15) menar att om eleverna inte är bekanta med detta sedan tidigare kan det 

medföra problem då denna sorts matematik är främmande för eleverna. Övergången 

mellan den informella och formella matematiken är känslig, då risken är stor att läraren 
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tappar många elever. Den informella verklighetsanknutna matematiken, den konkreta 

nivån, är tydligare för de yngre eleverna än vad skolmatematiken, den abstrakta nivån, 

är. Därför är det viktigt att den inledande matematikundervisningen tar till vara på den 

förståelse av matematiken som eleverna har med sig sedan innan (Ahlberg 1995:14). 

Om övergången från den verklighetsanknutna matematiken till det matematiska 

symbolspråket sker för snabbt bidrar det till att konsekvenser uppstår (Kronqvist & 

Malmer 1993:54). Även Heddens (1986:14f), instämmer att elever kan ha svårigheter 

att förstå kopplingen mellan det fysiska verkligheten och den abstrakta världen. Han 

lyfter tanken om att använda olika artefakter för att underlätta övergången mellan 

stadierna. Genom konkreta erfarenheter kan matematiska begrepp och strategier komma 

att befästas lättare hos eleverna. Detta gör transaktionen mellan det konkreta och det 

abstrakta enklare menar Heddens (1986:14-17). 

 

5.4 Slutsatser 

Genom att studera författares olika tolkningar av problemlösningsprocessen, syns det att 

samtliga författare delar upp problemlösningsprocessen i olika steg. Oavsett mängden 

steg och dess namn är principen om problemlösningsprocessen i grund och botten lika 

varandra. Både Pólya (2014) samt Kronqvist och Malmer (1993) delar upp processen i 

fyra steg, dock använder de sig av olika benämningar av stegen. Kronqvist och Malmer 

(1993:54),sammanfattar processen med fyra nyckelord: förstå, formulera, beräkna och 

värdera. Pólya (2014:5-17), använder däremot andra beteckningar för stadierna. Till 

skillnad från de Kronqvist och Malmer (1993), använder Pólya (2014) sig inte av 

speciella nyckelord för att ge namn åt stadierna utan beskriver dem endast. Pólyas 

(2014) steg sammanfattas som: att förstå problemet, att göra en plan för att lösa 

problemet, att genomföra planen och att diskutera och reflektera kring processen. Olikt 

de andra författarna som delar upp processen i fyra delar, bryter Karlsson och Kilborn 

(2015b:11-14), ner själva processen i sex steg istället. Inte heller dessa författare 

använder sig av nyckelord, utan beskriver endast processens steg. Författarnas steg i 

problemlösningsprocessen beskrivs på följande sätt: att formulera problemet med egna 

ord, att välja en passande modell för problemet, att översätta problemet, att tillämpa 

modellen för att lösa problemet, att tolka resultatet samt att reflektera över metoden. 

Slutligen delar Ljungblad (2012:224), upp problemlösningsprocessen i enbart tre enkla 

steg, nämligen att förstå problemet, att välja strategi och beräkna problemet och att 

analysera och reflektera över den lösta uppgiften.  

 

Artefaktanvändning har både för- och nackdelar i problemlösningsprocessen. 

Användning kan öka elevernas intresse, stimulera och utveckla de logiska tänkandet 

samt ge en förståelse för vad som ligger bakom de matematiska symbolerna (Swan & 

Marshall, 2010:14ff, Malmer, 2002:209 samt Kronqvist & Malmer, 1993:133). Det 

finns även nackdelar med att använda artefakter i problemlösningsarbetet menar 

Kronqvist och Malmer (1993:133) samt Ljungblad (202:126ff). Eleverna kan missförstå 

både syftet med uppgiften och de matematiska begrepp som är meningen att lära samt 

även att eleverna kan använda materialet för att snabbt lösa problemet trots att de inte 

har förståelsen. Oberoende av för- och nackdelar med artefakter i matematik-

undervisningen visar Swans & Marshalls (2010:16) studie på att lärarna anser att 

artefakter är gynnsamt och vitalt för elevers utveckling i matematikämnet. Pedagogerna 

i undersökningen, påpekar att alla elever, på något sätt, drar nytta av att använda sig av 

artefakter i matematikundervisningen. 

 

Artefakternas användning i problemlösningsprocessen förekommer i flera varierande 

former. Genom att studera de olika texterna syns den roll som artefakterna får i 
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problemlösingsprocessen. Dessa  hjälpmedel används ofta på en semikonkret nivå i 

form av bilder, kort och pappersmodeller (English, 1992:72-77, Charlesworth & Leali, 

2012:373-382 samt Holbert & Barlow, 2012:310). Vissa uppgifter använder artefakter 

på den konkreta nivån, dvs. riktiga föremål för att eleverna ska se uppgiften på ett 

enklare sätt (Heddens, 1986:14-17 samt Brown, 1990:9). I de problemlösningsuppgifter 

där eleverna använder artefakter har de en central roll och ofta har eleverna fått 

instruktioner av läraren hur materialet ska användas. Artefakters roll i 

problemlösningsprocessen varierar även utifrån varje elevs behov (Ahlberg, 1995:14). 
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6. Diskussion 

Följande kapitel kommer att innehålla en diskussion kring denna systematiska 

litteraturstudie. Detta kommer att göras i form av tre avsnitt. I första avsnittet kommer 

resultat och analys att behandlas. Efter detta kommer en metoddiskussion, där studiens 

tillvägagångssätt och metodval diskuteras. Avslutningsvis kommer kapitlet att behandla 

tankar kring framtida forskning i ämnet.  

 

6.1 Resultatsdiskussion 

Syftet med studien har varit att belysa artefakter i problemlösning och vilken roll de 

tillskrivs i problemlösningsprocessen samt hur denna process beskrivs i tidigare 

forskning. Med hjälp av resultatet kan vi se de olika sätt problemlösningsprocessen 

beskrivs på samt vilken roll artefakter får i detta arbete.  

 

Problemlösningsprocessen beskrivs i de olika texterna på ett liknande sätt men med 

något varierande steg. All litteratur (Pólya, 2014:5-17, Kronqvist & Malmer, 1993:54, 

Ljungblad, 2012:224 samt Karlsson & Kilborn, 2015b:11-14) pratar om fyra punkter 

som är centrala, nämligen att förstå problemet, välja strategi, att beräkna och genomföra 

den valda planen samt att reflektera över problemet efter genomförandet. Det steg i 

processen som utmärker sig speciellt i all läst litteratur är det sista steget som handlar 

om reflektion och analys. Karlsson & Kilborn (2015b:14) samt Pólya (2014:15ff) menar 

att det är i detta steg eleverna har chans att se samband till tidigare problem, börjar att 

generalisera för att se och använda kunskapen till andra problem och utveckla det 

matematiska tänkandet på ett mer avancerat sätt. Den första punkten som handlar om 

förståelsen av problemet lyfts även fram som extra viktig (Ljungblad, 2012:224 samt 

Kronqvist & Malmer, 1993:54). Ljungblad (2012:224) menar att om eleverna inte 

förstår problemet kommer de aldrig att klara av att lösa det. Efter analysen av den 

tidigare forskningen blir det tydligt att förståelsen är den avgörande faktorn för om 

eleverna har möjlighet att lösa uppgiften eller inte. En annan faktor som är viktig är 

ocks att eleverna förstår problemet samt efterarbetet som eleverna genomför efter 

lösning är de två steg som lyfts fram som de avgörande för utveckling av elevernas 

problemlösningsförmåga. 

 

Artefakter används vid problemlösning och lärare använder dem på olika sätt i 

matematikundervisningen. I resultatet har flertalet för- och nackdelar presenterats. Swan 

& Marshall (2010:14ff), Malmer (2002:209) samt Kronqvist & Malmer (1993:133) 

menar att användandet av praktiskt material i undervisningen konkretiserar matematiken 

för eleverna, gör att intresset ökar samt att logiskt tänkande stimuleras. Artefakter har 

dock endast inte positiva resultat på problemlösningsprocessen. Materialet som används 

kan göra att eleverna missförstår uppgiften och att materialet endast används för att 

snabbt lösa problemet (Swan & Marshall, 2010:14ff, Ljungblad, 2012:126ff samt 

Kronqvist & Malmer, 1993:133).  Det som framkommit vid läsningen av den 

vetenskapliga litteraturen är att det är viktigt att artefakter används på ett tydligt sätt, att 

läraren har kunskap om hur materialet används samt att läraren är delaktig i 

användandet. Charlesworth & Leali (2012:381) påpekar att läraren genom att ställa 

frågor kring elevernas lösningsprocess kan se om elevernas förståelse finns och vilken 

betydelse artefakterna får för elevernas problemlösning. 

 

De vetenskapliga artiklarna som har analyserats har alla varit baserade på 

problemlösningsuppgifter där artefakter har använts för att eleverna ska lösa problemet. 

Artefakternas roll i dessa uppgifter har därför varit stor. Det syns i texterna att eleverna 
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använder artefakterna på olika sätt beroende på sina egna förmågor (Ahlberg, 1995:50). 

Artefakterna används ofta vid den semikonkreta nivån då eleverna arbetar med bilder på 

det egentliga föremålet (English, 1992:72f samt Charlesworth & Leali, 2012:379f). 

Eleverna som använder artefakterna vid denna nivån behöver dem för att kunna lösa 

uppgiften som de blivit tilldelade. Utan artefakterna hade de inte kunnat skapa 

klädkombinationer på ett sätt som gjort att de sett alla kombinationer tydligt samt 

kunnat skapa ytterligare utifrån dem. Det är i övergången mellan den semikonkreta och 

den semiabstrakta nivån som artefakternas betydelse syns tydligt (Heddens, 1986:14-

17). English (1992:72f) visar att eleverna använder artefakterna på den semikonkreta 

nivån samtidigt som eleverna försöker att arbeta på en semiabstrakt och abstrakt nivå. 

Artefakterna används som ett komplement till det fortfarande abstrakta och svåra för 

dessa elever. Lester (2013:255ff) menar att artefakterna blir ett passande komplement 

för att eleverna  ska förstå uppgiften fullt ut. Uppgifterna i de vetenskapliga artiklarna 

har varit öppna för att eleverna ska kunna arbeta på alla nivåerna i Heddens (1986:14-

17) modell samt kunna utvecklas mot det abstrakta tänkandet. Det är endast Brown 

(1990:9) som inte ger eleverna utrymme att förflytta sig från den konkreta nivån. 

Uppgifterna som eleverna möter i denna text kan dock göras om för att eleverna ska 

kunna arbeta på övriga nivåer mot det abstrakta. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Beslutet om att utforma arbetet som en systematisk litteraturstudie grundar sig i 

intresset för tidigare forskning kring användandet av praktiskt material och hur det 

används vid problemlösningsarbete. Under vår utbildning har vi flera gånger fått höra 

att artefakter är gynnsamt för eleverna i matematikundervisningen. Vi fann det 

dessutom intressant hur problemlösningsprocessen beskrivits samt vilken roll praktiskt 

material tillskrivs i själva processen. Emellertid är våra erfarenheter av artefakter i 

undervisningen olika beroende på vilken klass vi har varit i under vår verksamhets-

förlagda utbildning. I studien har det valts att benämna praktiskt material som artefakter 

istället för laborativt material. Anledning är att det sistnämnda begreppet inte innefattar 

material som är verklighetsanknutet för eleverna. Eftersom vi ville undersöka både 

verklighetsanknutet och matematiskt utformat material, beslutade vi oss för att använda 

ordet artefakt i denna studie.  

 

Genom att fastställa avgränsningar för studien att  hålla sig inom, har 

litteratursökningarna underlättats. Specifika sökord har konstruerats för att på ett 

smidigt sätt få fram relevant och användbar litteratur. Avgränsningarna och sökorden 

bestämdes i avseende med studiens syfte och frågeställningar. Vid insamlandet av datan 

har olika sökord kombinerats och böjts för att få fram så relevant litteratur som möjligt. 

Datainsamlingen har genomförts via tre olika sökbaser: OneSearch, ERIC och SwePub. 

Även databasen MathEduc valdes i ett tidigt skede i arbetsprocessen, dock valdes denna 

sökbas bort senare då artiklarna inte kunde nås i fulltext.   

 

Utifrån sökningar i dessa databaserna med bestämda sökord, har flertalet vetenskapliga 

artiklar funnits. Utifrån sökträffarna har ett urval skett i arbetsprocessen, detta genom att 

titlarna och abstrakten har lästs och antingen dömts relevanta eller irrelevanta för 

studiens syfte. Då studien endast ville ha vetenskapligt granskade artiklar, begränsades 

sökningarna till peer-reviewed. Urvalet av relevant litteratur använts sträcker sig från 

1986 och framåt. Detta tyder på att en del forskning kring ämnet finns sedan tidigare, 

samt att ämnet är lika aktuellt idag. 
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Den insamlade datan har genomgått en innehållsanalys med avseende på den insamlade 

informationen. Med hjälp av Heddens (1986-14-17), teori kring fenomenet att gå från 

det konkreta tänkandet till det abstrakta inom matematiken. Författarens fyra begrepp; 

konkret, semikonkret, semiabstrakt och abstrakt har kopplats till artefakternas roll i 

problemlösningsprocessen. Genom att jämföra och kategorisera den insamlade datan 

med Heddens (1986:14-17) teori, har studiens resultat formats.  

 

6.3 Framtida forskning 

Under studiens gång har uppmärksammats att flera exempeluppgifter som funnits under 

sökandet efter relevant litteratur, har varit kombinatoriska problemlösningsuppgifter. 

Syftet för uppgifterna har varit att eleverna ska kombinera olika ting för att få fram en 

lösning av problemet. Exempelvis hur många olika klädkombinationer en flicka kan ha 

beroende på antalet och sortens klädesplagg. Eleverna får i det här fallet möjlighet att 

själva välja strategi för att lösa uppgiften. Användandet av artefakter, bilder eller 

symboler är helt upp till eleven, beroende på vad eleven känner sig säker med. Trots att 

detta är en vanlig typ av problemlösningsuppgift, finns det även många andra former av 

uppgifter vars huvudfokus är problemlösning. Därför begrundar vi möjligheten för 

andra typer av problem där artefakter ska användas. Förslagsvis kan artefakter användas 

vid öppna problemlösningsuppgifter, vars mål är att belysa att det finns fler än ett svar 

på problemet. Till exempel kan eleverna få en uppgift vars mål är att få fram hur många 

djur som finns på en bondgård, om alla djuren har 20 ben tillsammans. Med hjälp av 

olika artefakter kan eleverna enklare fastställa och redovisa olika svar på de öppna 

problemlösningsuppgifterna. Det vore intressant att undersöka olika slags problem med 

artefaktanvändning för att få en klarare bild av hur artefakter kan användas i 

undervisningen.  
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7. Sammanfattning 

Denna systematiska litteraturstudie har haft syftet att belysa hur artefakter används i 

problemlösningsprocessen under matematikundervisningen. Fokus har legat på de lägre 

åldrarna, dvs. årskurserna ett till tre. Innehållsanalys av tidigare forskning har använts 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

 

Studien har lagt stort fokus vid begreppen problemlösning, problemlösningsprocess 

samt artefakt. Litteraturen som har använts i analysen är både nationell och 

internationell. Då litteraturen kring problemlösning och dess process har störst fokus 

internationellt har den internationella litteraturen fått stor plats i studien. Även artiklarna 

som behandlar olika problemlösningsuppgifter är internationella. Den internationella 

litteraturen har stor plats i studien då det är denna som behandlar det undersökta 

området i störst utsträckning. I resultatanalysen har åtta stycken vetenskapliga artiklar 

använts samt åtta stycken böcker som berör området. Den övriga litteraturen har haft 

stor roll i denna studie. Innehållsanalysen är utförd med hjälp av Heddens (1986:14-17) 

begrepp om att gå från det konkreta tänkandet till det abstrakta samt en triad där de tre 

centrala delarna i studien satts samman för att enklare kunna analysera och besvara 

studiens syfte.  

 

Resultatet i denna studie visar på en beskrivning av problemlösningsprocessen som är i 

stort sett likvärdig. Processen beskrivs med fyra centrala delar: förståelse, metodval, 

genomförande och beräkning samt reflektion. Förståelsen och reflektionen efter löst 

uppgift lyfts fram som de två viktigaste delarna för att problemlösningsförmågan ska 

utvecklas. Artefakterna används flitigt och rollen som de får är betydelsefull för 

elevernas utveckling. Eleverna förstår problemet och klarar av att lösa det med hjälp av 

artefakterna de får ta hjälp av trots att matematiken är abstrakt och komplex. 

 

Sammanfattningsvis har studien visat att artefakter ofta används i problemlösnings-

processen samt har en stor och betydande roll då eleverna befinner sig i glappet mellan 

den konkreta världen och den abstrakta matematiken, dvs. vid den semikonkreta och 

den semiabstrakta nivå. Studien har också visat att det är viktigt att läraren besitter 

kunskaper kring användandet samt använder artefakterna på ett tydligt sätt för att 

användandet ska bli gynnsamt för elevernas utveckling. 
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