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English title 
Bar modelling 
A design study to develop teaching for students in mathematical difficulties 

 

Abstrakt 
Denna studie är ett examensarbete inom speciallärarprogrammet riktat mot 

matematikutveckling. Utifrån författarnas egna erfarenheter av matematikundervisning, 

identifierades ett problem i att elever ofta har svårt med matematisk problemlösning i 

textuppgifter. Detta gäller i synnerhet elever som befinner sig i matematiksvårigheter. 

En metod som i tidigare forskning har visat ge positiva resultat på matematisk 

problemlösning i textuppgifter är arbete med Blockmodellen. Studien har en kvalitativ 

ansats med syfte att skapa förståelse för hur blockmodellen kan användas för att främja 

elevernas problemlösningsförmåga i textuppgifter, samt genom denna förståelse 

utveckla undervisningen för elever i matematiksvårigheter.  

 

Deltagarna i studien var sex elever i årskurs fem, som samtliga befann sig i 

matematiksvårigheter. För att uppnå resultat som är direkt användbara i undervisningen 

valdes metoden designresearch där tre lektionstillfällen med Blockmodellen 

dokumenterades genom videoobservation, ljudupptagning och deltagande observation. 

Till studien valdes ett konceptuellt ramverk som bygger på flera erkända forskares 

teorier, bl a Vygotsky, Bruner, Skemp och Pòlya. Dessa teorier användes i analysen 

inför varje lektionstillfälle för att utveckla de designprinciper som är studiens resultat.  

 

 

Nyckelord 
Blockmodellen Textuppgifter Problemlösning 

 

Matematiksvårigheter Undervisning 

 

 

 

Tack 
Vi vill framföra ett stort tack till de elever som deltog i vår studie. Utan Er hade detta 

inte gått att genomföra! Även ett tack till lärare på skolan som varm mottog oss och gav 

oss möjlighet att låna eleverna. Vi vill även framföra ett tack till vår handledare Anders 

Ebbelind som funnits som stöd under arbetets gång. 
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1 Inledning 
Vår egen uppfattning om matematisk problemlösning är att det är själva kärnan i 

matematiken. Att kunna använda matematik som redskap för att lösa problem som 

uppstår i vardagen, ser vi som målet med den undervisning som bedrivs. Detta finner vi 

även stöd för i Läroplanen (Lgr 11) där det tydliggörs att undervisningen ska ge 

eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper för att kunna lösa och formulera 

problem, samt att matematiken i sin helhet är en problemlösande aktivitet. 

 

Under de år vi varit verksamma matematiklärare har vi mött många elever i 

undervisningen som har svårt med matematisk problemlösning i textuppgifter. Vi har 

uppmärksammat att eleverna dels har svårt att ta sig an och börja med uppgifterna, och 

dels att de ofta saknar strategier för att komma vidare och lösa problemet. Det verkar 

som om eleverna har svårt att koppla den underliggande matematiken till den specifika 

situationen i uppgiften och att de därför inte kan se vilka matematiska modeller som är 

användbara. För de elever som befinner sig i matematiksvårigheter är problemen extra 

påtagliga. Vid matematisk problemlösning i dagens skola presenteras problemen oftast i 

textform och det är den typen av problemlösning som vi syftar på i fortsättningen. 

 

Garrett el al., (2006); Jordan & Montani, (1997) och Palincsar & Brown, (1987) 

använder sig av följande stycke för att förklara svårigheten med matematisk 

problemlösning i textuppgifter. 

 

“Math word problem solving is a multifaceted task that simultaneously requires 

decoding information presented linguistically and applying math concepts, creating 

representations, identifying and carrying out approriate procedural operations, and 

accurately executing calculations that require math fact retrieval.”  

 

Baserat på ovanstående kan vi se att matematisk problemlösning är mycket komplext 

och det ställer höga krav på olika förmågor. Jämfört med forskning på områden som t 

ex  taluppfattning och aritmetik, är forskningen om matematisk 

problemlösningsförmåga förhållandevis liten (Fuchs & Fuchs 2009).Vidare skriver 

Fuchs och Fuchs (2009) att det finns ett behov att lära eleverna transferera, dvs. att öka 

elevernas medvetande om hur de  matematiska modeller som de känner till kan 

användas  för att lösa okända uppgifter. Författarna skriver att om eleverna skall lära sig 

att transferera krävs explicit undervisning i metoder för problemlösning.  

 

Utifrån vår erfarenhet av matematikundervisning saknar vi en effektiv metod för 

explicit undervisning i problemlösning i textuppgifter och vi kan därför se ett behov av 

att utveckla detta i skolan.  

 

För att hitta en problemlösningsmetod för vår studie har vi vänt blickarna mot 

Singapore, där eleverna har presterat i topp på de senaste TIMSS mätningarna just i 

problemlösning. I Singapore använder man sig av en metod som vi i Sverige kallar för 

blockmodellen och det är denna modell som är fokus för vår studie. 

 

 

 

 



  
 

2 

1.1  Definitioner och förklaringar till studiens kontext 

Denna studie är ett examensarbete på speciallärarprogrammet inom 

matematikutveckling. Studien skall genomföras utifrån ett specialpedagogiskt 

perspektiv och vi har utgått från möjligheterna i speciallärarens uppdrag att genomföra 

undervisning för elever i matematiksvårigheter. Vid undervisningssituationen i vår 

studie deltar endast 6 elever, vilket inte är jämförbart med undervisning i helklass. 

 

I den allmänna diskussionen förekommer ofta matematisk problemlösning i samband 

med textuppgifter, vilket dock inte stämmer överens med den rätta definitionen. Enligt 

NCTM definieras matematisk problemlösning genom: ““problem solving” refers to 

mathematical tasks that have the potential to provide intellectual challenges for 

enhancing students’ mathematical understanding and development”(NCTM 2010, s. 1) 

Dock skriver bl a Fuchs och Fuchs (2007) och Lundberg och Sterner (2009) att 

textuppgifter ofta används i problemlösning. 

 

De vetenskapliga artiklar som används som referenser i denna studie behandlar 

“mathematical word problem solving”, varvid vi har valt att använda oss av begreppet 

problemlösning i textuppgifter även om uppgifterna som används inte helt faller under 

definitionen av NCTM. 

 

På senare år har “Singaporematte” börjat få genomslag i den svenska 

matematikundervisningen och blockmodellen är endast en del av detta koncept. Trots 

genomslaget har vi i vår sökning haft svårt att hitta vetenskaplig information om själva 

modellen, emedan det har funnits relativt mycket vetenskaplig information om 

modellens effektivitet. I vår studie har vi därför även använt oss av läromedlet 

Singaporemetoden Blockmodellen av Lindberg och Christiansen (2018) för att beskriva 

Blockmodellen. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med forskningsstudien är att skapa förståelse för hur blockmodellen kan 

användas för att främja elevernas problemlösningsförmåga i textuppgifter, samt genom 

denna förståelse utveckla undervisningen för elever i matematiksvårigheter. 

 

Utifrån ovanstående syfte kommer studien besvara följande frågeställning: 

 

 

- Hur kan blockmodellen användas i undervisningen för att förbättra 

problemlösningsförmågan i textuppgifter för elever i matematiksvårigheter? 
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2 Teori 
I det här avsnittet kommer studiens teoretiska ramverk att presenteras. I vår studie 

används det teoretiska ramverket i praktiken framförallt i analysen, för att berättiga de 

designprinciper som är resultatet av vår studie. I den skriftliga framställningen av 

studien sker dock kopplingen mellan de empiriska resultaten och teorin i diskussionen.   

 

Lester (2005) beskriver forskarens ramverk som en uppsättning idéer, principer, regler 

eller överenskommelser, som utgör grunden för något som förklaras i ett senare skede. 

Det finns framförallt tre olika ramverk som används i forskningen, vilka är teoretiskt 

ramverk, praktiskt ramverk och konceptuellt ramverk. Vilket ramverk som väljs styr 

inriktningen på forskningen, samt på vilket sätt forskningsfrågorna besvaras. 

Till vår forskningsstudie har vi valt att använda ett konceptuellt ramverk, vilket 

Eisenhart (1991) menar snarare är “a skeletal structure of justification, rather than 

skeletal structure of explanation”(s. 210). Detta innebär att det konceptuella ramverkets 

roll i forsningen syftar till att berättiga de slutsatser forskarna kommer fram till, snarare 

än att förklara olika fenomen. Lester (2010) skriver vidare att det konceptuella 

ramverket bygger på tidigare forskning men att det är en blandning av flera teorier och 

idéer som sätts samman för att passa in på det egna forskningsområdet.  

 

2.1 Singapore Mathematics Framework 

Som utgångspunkt har vi valt att använda oss av Singapore mathematics framework 

(bild 1), som kan anses vara ett konceptuellt ramverk. Att valet av ramverk till vår 

studie föll på just Singapore Mathematics framework, motiverar vi med att 

Blockmodellen har utvecklats just i Singapore under inflytande av detta ramverk. 

 

Ramverket används i ämnesplanerna i matematik hela vägen från primary school till 

pre-university school i Singapore. Problemlösningen är central och för att behärska den 

krävs fem olika kompetenser som utvecklas under utbildningens gång genom olika 

innehåll och ökad svårighetsgrad. Fokus ligger på att eleven skall behärska matematiken 

istället för ständig repetition  (Ministry of Education). 

          

Bild 1 
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I framarbetningen av Singapore mathematics framework, har man utgått från erkända 

internationella forskares arbeten inom inlärning och matematikdidaktik. De forskare 

som har haft mest inflytande är Jerome Bruner, Lev Vygotsky, Richard Skemp och 

George Pólya (Lemshaga.se) I nästföljande avsnitt presenteras kort en del av dessa 

forskares tankar som har fått genomslag i Singapore mathematics framework. Det är 

också dessa tankar, tillsammans med de empiriska fynden i vår studie, som leder fram 

till designprinciperna i vårt resultat. 

      
2.1.1 Lev Vygotsky 

Vygotsky (1978) skriver att en stor del av barnets eller elevens lärande sker i den 

sociala interaktionen mellan eleven och läraren. Läraren kan ge eleven instruktioner 

eller utföra handlingar som eleven önskar att förstå. Detta kallar Vygotsky för 

samarbete eller samarbetsdialog. Dessa handlingar eller instruktioner internaliseras 

sedan av eleven som då kan använda dessa för att reglera sitt eget beteende eller för att 

prestera på olika områden.  

 

Vygotskys (1978)  teori om den proximala utvecklingszonen beskriver hur en elevs eller 

ett barns utveckling gynnas av guidning från en mer kompetent person, t ex läraren eller 

en vuxen. Han menar att eleven eller barnet inte på egen hand kan komma lika långt i 

sin utveckling denne kan göra med hjälp. Vygotsky menar även att interaktion med 

jämnåriga är ett effektivt sätt att utveckla kunskap och strategier. En mer kompetent 

elev kan hjälpa en annan elev att utvecklas. Därför kan läraren med fördel låta eleverna 

samarbeta under övningar och uppgifter 

 

Enligt Vygotsky (1962), spelar även språket en stor roll i den kognitiva utvecklingen. 

Han skiljer mellan tre olika typer av språk, vilka är socialt språk, privat språk och inre 

språk. Det sociala språket är det språk som används för att kommunicera med 

omgivningen vilket börjar att användas ungefär vid två års ålder. Det privata språket 

fyller mer en intellektuell funktion och riktas mot individen själv. Det privata språket 

utvecklas ungefär vid tre års ålder. Vid ungefär sju års ålder har det privata språket 

internaliserats till det inre språket som fyller en självreglerande funktion och som även 

är den del i den kognitva utvecklingen. Vidare skriver Vygotsky (1962) att efter 

internaliseringen av språket är tanke och tal ömsesidigt beroende och svåra att skilja 

från varandra. Tanken blir tal och talet blir representativt. 

 
2.1.2 Jerome Bruner 

Bruner tillhör det konstruktivistiska fältet och han ansåg att målet med utbildning var att 

lära eleverna att lära, dvs att främja elevernas problemlösningsförmåga så den blir 

användbar i flera olika situationer. Utgångspunkten är att eleverna är nyfikna och aktiva, 

samt att de konstruerar sin egen kunskap. Lärarens roll blir att organisera lektionerna så 

att eleverna får möjlighet att upptäcka samband mellan den givna informationen (Bruner 

1961).  

 

Bruner myntade begreppet scaffolding, vilket innebär en social interaktion mellan 

eleven och någon mera kunnig person. Scaffolding kan innebära både stöttning på 

vägen mot elevens autonomi, samt hur den mer kunniga personen kan tillrättalägga 

uppgifter som låter eleven koncentrera sig just på den kunskap som skall uppnås för 

tillfället (Wood et al, 1976). Ett annat begrepp som tagits fram av Bruner (1960) är 

Spiral Curriculum. Med detta menas att undervisning skall gå från enklare uppgifter till 

svårare uppgifter så att det hela tiden sker en tydlig progression.  
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2.1.3 Richard Skemp 

Skemp (1978) beskriver begreppen relationell förståelse och instrumentell förståelse. 

Han menar att den instrumentella förståelsen inte bygger på verklig förståelse utan på 

ett mekaniskt användande av en uppsättning matematiska regler och formler. Den 

relationella förståelsen däremot, är förståelse för hur och varför någonting fungerar och 

förhåller sig.  

 

Som exempel lyfter Skemp (1978) hur arean av en rektangel kan beräknas med formeln 

A=bh. Vid instrumentell förståelse kan eleven utföra uppgiften rätt genom att minnas 

vad som skall placeras in i formeln, men ändå sakna förståelse för areabegreppet. Detta 

medför att eleven kommer att behöva lära sig olika formler eller regler för att lösa 

uppgifter som egentligen är mycket lika varandra.  

 

Vidare skriver Skemp (1978) att  den relationella förståelsen är mycket svårare för 

eleverna att uppnå och att det tar mycket längre tid och kräver en annan undervisning. 

Vid relationell förståelse byggs begreppsmässiga strukturer (även kallade scheman) upp 

som kan generera en mängd olika lösningar även om uppgifterna skiljer sig åt.  

 
2.1.4  George Pòlya 

Pòlya (1945) skriver i boken How to solve it, hur matematiska problem ska lösas med 

vad han kallar för en modern heuristisk metod. Den heuristiska metoden innebär att 

problemlösaren får hjälp att upptäcka och att det finns en upptäckt i varje löst problem. 

Pòlya skriver att om läraren enbart drillar sina elever med matematiska rutinuppgifter 

kommer dessa snart att förlora intresset för matematiken och den intellektuella 

utvecklingen hålls tillbaka. Om läraren istället presenterar problem som är lämpliga för 

elevens kunskapsnivå och hjälper dem att ställa frågor som guidning i hur det kan lösas, 

kommer elevernas nyfikenhet bevaras och de kommer att utveckla en förståelse som 

inte är beroende av att minnas matematiska regler och metoder. 

  

Pòlyas (1945)  moderna heuristiska metod utgår ifrån att problemlösaren successivt 

sätter sig in i problemet genom fyra steg, vilka är: 

 

1. Att förstå problemet 

2. Att göra upp en plan 

3. Att genomföra planen  

4. Att se tillbaka och granska lösningen 

 

I det första steget menar Pòlya (1945) att eleverna måste förstå vad som efterfrågas, 

vilket både innebär att kunna tolka språket och återge uppgiften, men också kunna 

identifiera och peka ut viktig information och data. I det andra steget behöver eleven se 

hur den kända informationen hänger ihop med det som är okänt och sammankoppla 

dessa för att få en idé om hur problemet kan lösas och göra upp en plan. I det tredje 

steget fullföljs planen fram till den slutgiltiga lösningen. I det fjärde och sista steget 

diskuteras lösningen och man reflekterar över resultatet. Det är av stor vikt att samtliga 

steg följs under arbetets gång. Detta för att eleven har större möjligheter att faktiskt 

komma fram till rätt resultat, men också för att själva processen driver på den 

intellektuella utvecklingen och kunnandet om problemlösning.  
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3 Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras först en generell översikt om forskning  på matematisk 

problemlösning i textuppgifter och exempel på explicita problemlösningsmetoder. 

Därefter följer en presentation av blockmodellen och forskningsresultat där denna 

använts.  

 

3.1 Matematisk problemlösning i textuppgifter 

Största delen av forskningen som har bedrivits om matematisk problemlösning, har 

enligt Fuchs och Fuchs (2007), framförallt berört enklare textuppgifter som enbart 

kräver lösningar i ett steg. Forskningen har varit koncentrerad till de första årskurserna i 

skolan och av den anledningen finns väldigt lite forskning kring komplex matematisk 

problemlösning, som även representerar problemtyper som finns i det verkliga livet, 

vilka författarna kallar för problemtyper med kontextuell realism. Problemtyper med 

kontextuell realism kan t ex vara uppgifter som innehåller ovidkommande information 

eller som kräver lösningar och beräkningar i flera steg. 

 

Lundberg och Sterner (2009) skriver att forskningen som finns om matematisk 

problemlösning, visar att eleverna inte gör slumpmässiga fel utan de är upprepande och 

visar på oförståelse för begrepp samt begreppsmodeller. När problemlösning ska 

användas sker det oftast genom textuppgifter, vilket gör att tolkningen av uppgiften blir 

svår för många elever.   

 

I en studie gjord av Russell och Ginsburg (1984), jämför forskarna hur elever med 

matematiksvårigheter presterar i matematisk problemlösning i textuppgifter, jämfört 

med jämnåriga elever utan matematiksvårigheter. I studien använder de sig av 

realistiska problemtyper som kräver lösning i ett steg, men de varierar mängden 

irrelevant information och komplexiteten i de semantiska strukturerna. Resultatet av 

studien visade att elever med matematiksvårigheter presterade sämre än sina jämnåriga 

kamrater när problemuppgifterna innehöll irrelevant information och mer komplexa 

semantiska strukturer. Eleverna i matematiksvårigheter var även oflexibla i sitt sätt att 

angripa problemet och den irrelevanta informationen gjorde elever i 

matematiksvårigheter förvirrade, vilket ledde till att de inte kunde använda sig av de 

lösningsstrategier som de tidigare lärt sig. 

 

Fuchs och Fuchs (2007); Fuchs, et al.(2003) skriver att elever behöver lära sig explicita 

metoder för att angripa problemlösningsuppgifter på ett effektivt sätt. De menar att 

elevernas förmåga till transfer, alltså att upptäcka underliggande matematik i en uppgift 

och använda sig av tidigare kunskap i en okänd situation, kan förbättras med hjälp av 

undervisning i explicita metoder för problemlösning. Enligt studier som forskarna 

genomfört gynnar undervisning i explicita metoder för problemlösning alla elever, men 

för elever i matematiksvårigheter har det visat sig vara av extra vikt. 

 

Två explicita metoder för problemlösning som ofta förekommer inom forskningen är 

Cognitive strategy instruction (CSI) och Schema based instruction (SBI). Dessa två 

metoder har empiriskt fastslagits som effektiva för att förbättra prestationen i 

problemlösing  för elever  i matematiksvårigheter (Morin, Watson, Hester och Raver 

2017).  
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3.1.1  Cognitive strategy instruction 

CSI är en explicit metod för att lära elever problemlösningsstrategier och som i 

interventionsstudier visat sig vara effektiv hos elever med inlärningssvårigheter (Sharp 

och Dennis 2017). Enligt Morin et al. (2017) kan elever med bristande metakognition 

ges stöd av CSI, då denna metod skapar en medvetenhet om problemet i uppgiften och 

ger direkta instruktioner om hur uppgiften skall lösas. Forskarna menar  att CSI möter 

elevens bristande metakognition genom att strukturerat presentera metakognitiva 

strategier i mindre sekvenser som eleven kan följa. Vidare skriver Sharp och Dennis 

(2017) att CSI både reducerar belastningen av arbetsminnet och lär eleverna att 

självständigt finna lösningar till olika problemuppgifter. 

 
3.1.2  Schema based instruction 

För att möta de kognitiva svårigheter som elever i matematiksvårigheter har, har 

forskare undersökt effektiviteten hos Schema Based Instruction (SBI). SBI bygger på 

schema teori, vilket innebär att eleven behöver placera in den underliggande 

matematiska strukturen i ett redan befintligt kognitivt schema (Morin et al. 2017). Sharp 

och Dennis (2017) beskriver SBI genom att eleven först skall uppmärksamma 

semantiska strukturer, alltså speciella kodord i uppgiften som hjälper eleven att 

bestämma vilken problemtyp som uppgiften tillhör. Därefter kan eleven välja en 

färdigkonstruerad tabell, ett schema, som eleven kan följa för att lösa uppgiften. Vidare 

skriver Morin et al. (2017) att strategier med visuella scheman även stödjer det visuella 

och spatiala arbetsminnet  hos elever i  matematiksvårigheter genom att det blir en 

mindre mängd information att hantera i huvudet. Dock anser Morin et al. (2017) att det 

finns en begränsning av SBIs användbarhet då de färdigkonstruerade schemana inte 

tillåter bredare och mer generella lösningsmetoder.  

 

 

3.2  Blockmodellen 
3.2.1 Introduktion till Blockmodellen 

Morin et al. (2017) menar att blockmodellen är en metod som kombinerar schema based 

instruction och cognitive strategy instruction i explicit undervisning i problemlösning 

och som möjliggör generella lösningsmetoder. Fong och Lee (2009) skriver att 

Blockmodellen är en metod som används för att ge en visuell representation av 

problemuppgifter framställda i text. Grunden i Blockmodellen utgår från elevernas 

kunskap om relationen mellan delar och helheten av tal. I de lägre åldrarna används 

konkret material för att representera uppbyggnaden av tal, medan de lite äldre eleverna 

lär sig att rita rektanglar som representerar den givna informationen i textuppgiften. 

Detta innebär att Blockmodellen erbjuder eleverna tre olika representationer i form av 

text, bilder och symboler. Lindberg och Christiansen (2018) skriver dock att 

Blockmodellen även lämpar sig för arbete med konkret material även för de äldre 

eleverna. De menar att undervisningen i Singapore utgår från en CPA-approach, vilket 

står för Concrete-Picture-Abstract. Genom att använda sig av alla dessa 

representationsformer ökar elevernas förståelse. Även Ainsworth (2006) anser att 

användandet av multipla representationer gynnar lärandet i matematik. I en textuppgift 

behöver eleven på något sätt känna igen innehållet i uppgiften och skapa en 

representation. Att skapa eller välja en representation är något som eleven till en början 

kan behöva ha hjälp med. 

Vidare skriver Fong och Lee (2009) att Blockmodellen kan användas både för att lösa 

aritmetiska textproblem och algebraiska textproblem, beroende på hur rektanglarna 

används. I de aritmetiska textproblemen representerar rektanglarna specifika tal, medan 



  
 

9 

rektanglarna i algebraiska textproblem även representerar okända kvantiteter. Det finns 

även olika varianter av Blockmodellen som används vid olika typer av uppgifter. De tre 

vanligaste kallas för Hel-Del Modellen, Jämförelse Modellen och Multiplikation och 

Divisions Modellen. Lindberg och Cristiansen (2018) nämner istället hel- delmodellen, 

jämförelsemodellen och förändring som de vanligaste typerna. Dock anser de att 

förändring är så lik de andra två typerna att de inte använder denna. De menar att dessa 

två täcker de fyra räknesätten och möjliggör beräkningar av en mängd olika uppgifter, 

vilket illustreras i nedanstående bilder. 

 

(Lindberg och Christiansen 2018, s 12) 
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(Lindberg och Cristiansen 2018, s 13) 

3.2.2 Ett räkneexempel med Blockmodellen 

I Lindberg och Christiansens (2018) läromedel finns en speciell arbetsgång som är 

avsedd att användas vid arbetet med blockmodellen. Arbetsgången ser ut på följande 

vis: 

1. Läs hela uppgiften. 

2. Bestäm vem/vad uppgiften handlar om. 

3. Rita blocket/blocken 

4. Läs uppgiften en gång till 

5. Skriv in informationen som finns i texten 

6. Vad söker vi? Skriv frågetecknet. 

7. Lös uppgiften matematiskt. 

8. Skriv svaret. Är det rimligt? 
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För att illustrera hur blockmodellen och arbetsgången fungerar, presenterar vi nedan 

lösningen till följande textproblem: 

 

1. Läs hela uppgiften. Kalles mamma köper några frukter. ⅗ av frukterna var 

äpplen. Det var sex äpplen. Hur många frukter köpte Kalles mamma? 

 

2. Bestäm vad uppgiften handlar om. Uppgiften handlar om frukt.  

 

3. Rita blocket/blocken. Rita blocket och skriv ut vad uppgiften handlar om. 

4. Läs uppgiften en gång till. 

5. Skriv in informationen som finns i texten. I det här fallet delas blocket i 5 delar 

och 3 delar markeras. De tre bitarna representerar 6 äpplen. 

6. Vad söker vi? Skriv frågetecknet. 

7. Lös uppgiften matematiskt. 

3 bitar ➝ 6 

1 bit → 6 / 3 = 2 

5 bitar → 5 • 2 = 10 

 

     8.   Skriv svaret. Är det rimligt. Kalles mamma köpte 10 frukter. 
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3.2.3 Blockmodellen och elever i matematiksvårigheter 

I en studie som genomfördes av Morin et al. (2017) undersöktes effekterna av 

undervisning i blockmodellen hos elever i matematiksvårigheter. Forskarna utförde en 

multiple baseline design, vilket innebar att deltagarnas kunskapsnivå kartlades innan 

interventionen för att fastställa utgångsläget för varje deltagare. Interventionen 

genomfördes sedan med en viss tidsförskjutning för de olika deltagarna, vilket 

medförde att risken för att andra faktorer skulle kunna påverka resultatet minskade. 

Studien bygger på sex deltagare i årskurs tre som alla har identifierats vara i 

matematiksvårigheter utifrån standardtest. Deltagarna presterade också under 20% i 

lösningsfrekvens av problemlösningsuppgifterna. I urvalet av elever uteslöts elever med 

andra typer av svårigheter, som t ex autism, kognitiv funktionsnedsättning eller 

svårigheter beroende av att de hade hög frånvaro i undervisningen. 

Totalt genomförde Morin et al.(2015) åtta lektioner med varje deltagare, där lektionerna 

följde samma mönster vid varje tillfälle. Efter interventionen genomfördes 

standardiserade eftertest för att mäta resultatet. Studien visade att deltagarna som 

tidigare hade presterat mellan den första och den sjunde percentilen, vilket innebar 

under medel och mycket under medel, hade alla förbättrat sina resultat. I de nya 

resultaten placerade sig deltagarna mellan den tredje och sjuttonde percentilen, vilket 

innebär mellan under medel och precis innanför medel. 

 

4 Metod 
Under metodavsnittet presenteras valet av forskningsansats och tillvägagångssättet för 

datainsamling. Studiens forskningsmetod, design research, beskrivs generellt och 

därefter redogörs en mer detaljerad framställning av studiens design samt hur 

databearbetningen hanteras. Sist tas studiens tillförlitlighet samt etiska övervägande upp 

och överläggs. 

 

4.1  Val av forskningsansats 

Forskningsstudien vi har valt utgår från en kvalitativ ansats. Syftet med en kvalitativ 

undersökning är att tolka, förstå och beskriva resultatet snarare än att förenkla och 

förklara dem (Sukát, 2011).  

 

Vid användningen av en kvalitativ forskningsmetod t.ex. observation eller intervjuer, får 

forskaren en mer direkt kännedom om vad forskningen handlar om. När kvalitativa 

undersökningar används blir mångsidigheten större när forskaren själv är ute på fältet. 

Designen som väljs kan oftast anpassas i relation till vad som sker under arbetets gång. I 

arbetet med analyser skiljer sig kvalitativa och kvantitativa data sig åt. När kvalitativa 

analyser används blir sannolikheten större att forskaren själv får utveckla egna 

analysverktyg och strategier. Kravet på trovärdighet och generaliserbarhet blir större i 

kvalitativ forskning, då kvantitativ forskning förlitar sig på den statistiska inrättningen. 

(Ahrne och Svensson, 2015). Denscombe (2009) menar att syftet med en kvalitativ 

studie är att skapa förståelse för en företeelse. Den valda företeelsen, dvs hur en aktivitet 

med blockmodellen kan utveckla elevers problemlösningsförmåga, har en 

verklighetsanknytning genom sociala handlingar och beteenden.  

 

  



  
 

13 

4.2 Design research 

En del av syftet med vår studie, att utveckla undervisningen i problemlösning för elever 

i matematiksvårigheter, medför att vi vill  skapa resultat som är  direkt användbara i 

undervisningen. Detta är eftertraktat inom utbildningsvetenskapen och en metod som 

kan erbjuda detta är  design research. Plomp (2010) menar att i allmänhet kan man 

urskilja olika forskningsfunktioner, vilka återspeglar vissa typer av forskningsfrågor. 

Vad det är forskaren vill komma fram till i sitt syfte skiljer sig genom de frågor denne 

ställer. Forskaren kan utgå från att vilja beskriva, jämföra, utesluta, förklara eller 

förutse samt designa eller utveckla (Plomp, 2010). Den forskningsstudie vi valt utgår 

från att designa och utveckla.  

 

Plomp (2010) menar att grunden i design research är de problem man möter ute i 

verklighetens skolor. Dessa problem kan helt sakna, eller endast ha några få, testade 

principer tillgängliga som kan lösa problemet. Designforskningen syftar då till att 

utveckla principer, så kallade designprinciper, som kan möta problemen och utveckla 

verksamheten. Ett underliggande synsätt inom design research är, enligt Gravenmeijer 

och Cobb (2006), att du måste förstå det som ska förändras och kunna förklara den 

förståelse som ska vidareutvecklas. De utformade designprinciperna är till för att hjälpa 

oss forskare i hur vi ska ta oss an det vi önskar undersöka. 

 

Vidare skriver Plomp (2010) att arbetet med att ta fram designprinciper  sker i flera  

cykliska processer som föregås av studier i praktiken. Mellan varje besök i 

verksamheten analyserar och reflekterar forskaren över vad som kan förbättras till nästa 

omgång. (Se bild 5) 

 

 
Bild 5. Forskningsprocessen i designresearch. (Plomp 2010) 

 

Det problem vi mött i skolan är att elever har svårt med matematisk problemlösning i 

textuppgifter och vi upplever att vi saknar metoder för att hjälpa eleverna utveckla 

denna förmåga. I normalfallet skulle designresearch kunna användas för att hitta 

metoder för att möta detta problem, men vi har valt att istället använda designresearch 

riktat mot den redan befintliga metoden, Blockmodellen, som tidigare har visat sig 



  
 

14 

kunna ge positiva resultat. De designprinciper vi utvecklar under studien kommer därför 

vara riktade mot hur Blockmodellen används i undervisningen för att den skall fungera 

så bra som möjligt och vara det stöd till eleverna som de behöver. Kort sagt, vad är 

viktigt att ta hänsyn till vid användandet av Blockmodellen? På detta vis kan 

forskningsresultaten bli direkt användbara i  undervisningen.  

 

 

4.3 Studiens kontext 

Designexperimentet genomförs i en årskurs 5 på en F-6 skola på en mindre ort i södra 

Sverige. Klassen är enparallellig och har gått ihop sedan förskoleklass. Klassen består 

av 23 elever. Med hjälp av undervisande lärare i matematik väljs sex stycken elever ut 

som av matematikläraren bedöms behöva extra stöd i sin matematikinlärning. Dessa sex 

elever är sedan tidigare kända för den ena forskaren, då denne har undervisat eleverna 

under årskurs 1 och 2. Lektionsekvenserna genomförs vid tre tillfällen och då med 

samma elever vid varje tillfälle. Eleverna samlas i ett mindre klassrum på skolan som 

samtliga är bekanta med. Lektionerna dokumenteras med hjälp av ljudupptagning, 

videoobservation samt observation från oss forskare.  

 
4.3.1 Att använda videoobservationer 

Eidevald (2015) menar att titta på en videoupptagning som man själv spelat in har mer 

gemensamt med observationer och etnografi än analyser av stillbilder och texter. I 

analys av videosekvenser kan samspelet mellan individer, grupper och miljöer 

synliggöras på ett annat sätt än om observationer görs på plats utan videoinspelning. 

Metoden gör att det är möjligt att lära sig eller förändra hur man agerar och samspelar 

med andra individer. När design research väljs som metod handlar det om att det 

insamlade materialet ska uppfylla studiens syfte, enligt Gravenmeijer och Cobb (2006). 

Återigen är förståelsen en framträdande egenskap inom designforskning. I arbetet med 

design research är ideén med det avsedda resultatet att den ska utmynna i en teori. 

Gravenmeijer och Cobb (2006) skriver att syftet med designförsök är att utveckla teorier 

om både lärandeprocessen och de resurser som är konstruerade för att främja lärandet. 

Att använda sig av videoobservationer är, enligt Eidvald (2015), bäst när forskaren har 

ringat in sin forskningsfråga. Forskningsfrågan bör vara avgränsad och riktad till att 

vilja få ingående kunskap för en företeelse. Vår forskningsfråga avgränsar sig i att se 

om modellen för problemlösning blir användbar för eleverna och hur den kan förbättras.  

 

Valet av att använda sig av videoinspelning gör att vi som forskare kan gå tillbaka och 

analysera materialet flertalet gånger, för att lägga märke till detaljer. Detta hävdar 

Eidvald (2015) ger en närhet till materialet och att när det inspelade inte ändrar sig 

möjliggör detta olika analyser av samma material men i olika omgångar. På det sätt 

forskaren vill tillämpa t.ex. slow motion eller snabbuppspelning. Här kan deltagarnas 

kroppsspråk, gester och miner tolkas samt analyseras. Enligt Eidvald (2015) kan 

vidoeobservationer vara en metod som kräver mycket tid. Dels för analysen av de 

inspelade sekvenserna men även att det kräver tillstånd från deltagarna. I vårt 

designexperiment kommer vi begränsa oss till tre tillfällen och 30-40 minuter per gång. 

Detta gör att mängden material begränsas för analys. En annan företeelse som måste tas 

i antagande är att elevernas beteende kan påverkas pga att de vet att de filmas (Powell m 

fl., 2003).  

 
4.3.2 Observationer 

I kombination med att vi spelar in de olika tillfällena med eleverna använder vi oss även 

av deltagande observation. Denna metod utgår från att man själv som forskare 
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interagerar med deltagarna. Forskaren ska inte agera likadant som deltagarna men vara 

aktiv i den sociala interaktionen. Vidare kan forskaren prata med deltagarna och anpassa 

sig till situationen som uppstår i studien (Fangen, 2011). Lalander (2015) skriver att det 

finns både dolda och öppna observationer. När deltagarna informerats om studien kan 

forskaren har för avsikt att genomföra studien både genom öppen och dold observation. 

I vårt fall blir en av oss den som observerar mera och den andre håller i momentet som 

ska genomföras.   

 
4.3.3 Förberedelser  

Innan studien genomfördes skrevs ett missivbrev som skickades med de utvalda 

eleverna hem för påskrift av vårdnadshavare. Detta för att de skulle kunna ge sitt 

samtycke till att deras barn deltog i studien. Utifrån Vetenskapsrådets skrift (2017) 

kring forskningsetiska principer, utformades missivbrevet. Vid ett tillfälle träffade vi 

eleverna för att dela ut brevet och även förklara för dem vad studien innebar och hur 

elevernas deltagande skulle se ut. Vi klargjorde också för eleverna att de närsomhelst 

kunde avbryta sitt deltagande i studien.  

 

Lektionerna förbereddes utifrån materialet “Singaporemetoden, blockmodellen” 

(Lindberg & Christiansen, 2018). Vårt upplägg blev att arbeta med området bråk samt 

välja ut uppgifter från materialet som var lämpliga och lättförståeliga för eleverna. Vår 

ambition var att hitta uppgifter som hellre började på en för lätt nivå än för svår. Detta 

för att eleverna skulle känna att de klarade av att hantera modellen i att lösa uppgiften. 

Som introduktionsuppgift användes konkret material i form av godis. Därefter fanns 

konkret material att tillgå i form av klossar för nästkommande uppgifter.   

 

4.4 Bearbetning av data 

När datainsamlingen är färdig ska materialet förberedas för analys, vilket kräver vissa 

steg. Rennstam och Wästerfors (2015) skriver om de tre grundläggande stegen som 

tillsammans skapar en samhällsvetenskaplig analys; att sortera, att reducera och att 

argumentera. Dessa tre delar kan ses som problem som ska göras hanterbara. I första 

skedet sorterar vi det material vi fått in genom att göra en sammanställning. För att 

säkerställa videoinspelningarna, görs en säkerhetskopiering av dessa. Utifrån vad 

Denscombe (2009) skriver behöver materialet gås igenom flera gånger för att noggrant 

bearbeta det och bli insatt i sammanhanget av vad som utspelar sig i 

videoupptagningarna. I detta moment sker en sortering av det insamlade materialet. När 

sedan reduceringen av materialet är genomförd, ska syftet med studien tas i beaktning. 

Rennstam och Wästerfors (2015) menar att reduceringen ska ske på ett sätt där 

materialet skapar en bra representation av det som valts ut och ska framträda på ett 

rättvist sätt. Att prioritera det material som är viktigt för studien måste göras av 

forskaren. Genom de två tidigare stegen skapar forskaren ordning i det som till sist ska 

ligga till grund för den argumenterande delen. Detta gör att forskaren själv kan, enligt 

Rennstam och Wästerfors (2015) “skapa självständighet i förhållande till auktoriteter på 

området, närmare bestämt de tidigare studier eller teorier som man refererar till” (s. 

231).  

 

I studien genomfördes tre lektioner. Varje lektion omnämns som designomgång i 

presentationen av resultatet. Första designomgången börjar med att redovisa hur 

planeringen gjorts och sedan genomförandet. Sist presenteras analysen som sedan leder 

till planeringen av nästkommande designomgång. När den tredje designomgången 

gjorts görs en sista analys. Därefter skrivs diskussionen utifrån resultatet kring 

designprinciperna samt en metoddiskussion. 
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4.5 Trovärdighet 

  

Inom kvalitativ forskning är trovärdigheten en viktig utgångspunkt för att studien ska 

tas på allvar i forskningsvärlden. Ahrne och Svensson (2015) menar att den kvalitativa 

samhällsvetenskapen måste skapa trovärdighet på andra sätt än de mer traditionella 

naturvetenskapliga och kvantitativa forskningsområdena. Designresearch som 

forskningsmetod frångår den traditionella forskningen genom att vara mer utforskande. 

Detta innebär att kriterier som validitet samt reliabilitet blir svåra att använda sig av. 

Dessa används främst när ett mätresultat tas fram i forskningsstudien som senare måste 

värdesättas (Bryman, 2011). För att trovärdigheten ska säkerställas måste forskaren vara 

väl förtrogen med det område som ska studeras och kunna övertyga läsaren om att 

resultatet är trovärdigt. Enligt Ahrne och Svensson (2015) inverkar transparensen på 

trovärdigheten. De menar att bra forskning ska kunna kritiseras och diskuteras. 

Forskaren behöver tydligt redogöra för den forskningsprocess och det metodval som 

denne tänkt använda sig av. Detta ska bidra till textens trovärdighet och kvalité. Att 

redogöra för sina tvivel samt svagheter för läsaren, är enligt Ahrne och Svensson (2015) 

bättre än att försöka dölja eller vara omedveten om dem. 

 

Att kvalitén i all forskning ska vara transparent, skriver även Eidvald (2015) om. Han 

skriver om trovärdighet och användbarhet som bättre begrepp att använda sig av än 

reliabilitet och validitet när videoobservationer görs i studien. Att använda sig av 

videoobservationer i en studie ställer krav på att metoden görs på ett noggrant och 

systematiskt sätt.  

 

4.6 Etiska ställningstagande 

 

 

Enligt Eidvald (2015) ska all forskning hantera personer och människor med stor 

respekt och alltid avidentifiera människor samt platser i den skrivna texten. Att se till 

individens rätt till skydd i studier, skriver även Vetenskapsrådet (2017) om. De nämner 

individskyddskravet som en grundläggande del i de fyra allmänna grundprinciper som 

finns. Informationskravet är det första kravet och innebär att forskaren är skyldig att 

informera deltagarna i studien om syftet med studien samt vem som genomför det. 

Deltagarna ska även informeras om deras roll i forskningsstudien och att deltagandet är 

frivilligt (Vetenskapsrådet, 2017). Genom det missivbrev med tillhörande 

samtyckesblankett, som skickas hem till vårdnadshavare och elever uppfylls både 

informationskravet och det andra kravet, samtyckeskravet. Enligt Vetenskapsrådet 

(2017) är det ett krav att deltagarna i studien lämnar sitt samtycke för att delta. När 

barnen är minderåriga ska vårdnadshavare godkänna barnets deltagande.  

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, är till för att skydda deltagarnas integritet. Den 

data som samlas in ska förvaras på ett sådant sätt att inte utomstående kan ta del av den 

(Vetenskapsrådet, 2017). Den data som samlas in under studien förvaras på 

lösenordsskyddade datorer samt ipads. Eidvald (2015) menar att allt inhämtat material 

måste hanteras på lösenordsskyddade datorer och ipads, som inte är privata, för att 

säkerställa deltagarnas säkerhet enligt Personuppgiftslagen. Deltagarnas identitet och 

skolans namn avidentifieras i arbetet för att säkerställa allas anonymitet. Detta i enlighet 

med Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer.  
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Sist nämns nyttjandekravet, vilket innebär att den data som samlas in i studien enbart 

ska användas i forskningssyfte. Materialet ska inte användas till något annat än att 

färdigställa studien. Därefter raderas all inhämtad data (Vetenskapsrådet, 2017). Det 

material som inhämtats under studiens gång har inte använts på något annat sätt och vid 

avslutad studie raderades samtliga inspelningar.  

 

5 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet från vår designstudie. Resultatet ska även besvara 

studiens frågeställningar. Sammanställningen av resultatet presenteras utifrån de 

lektioner som genomförts. Efter varje designomgång redogörs för planering och 

genomförande samt analysen. Analysen har genomförts utifrån de videoinspelningar 

samt observationer som gjorts under lektionstillfällena.   

 

5.1  Designomgång A 
5.1.1 Planering lektion 1 

Planeringen av lektion 1 utgår från vår tidigare erfarenhet av undervisning, samt de 

kunskaper vi inhämtat under arbetet med studiens teoriavsnitt och litteraturbakgrund. 

Efter samråd med den ordinarie matematikläraren valdes området bråk som 

arbetsområde. Samtliga uppgifter och arbetsgången som används under lektionstillfället 

hämtas ur läromedlet “Singaporemetoden, blockmodellen” (Lindberg & Christiansen, 

2018).  

 

Vid introduktionen av modellen används konkret material som sedan överförs till 

representation på papper i form av ritade block. Fokus skall ligga på förståelse för hur 

metoden används och fungerar. Uppgifterna som väljs ut skall vara möjliga att lösa med 

hel-del modellen samt möjliga att lösa utifrån elevernas kunskapsnivå. Det skall även 

finnas en progression i svårighetsgraden. Eleverna skall ges möjlighet att samspela med 

varandra. 

 

Följande designprinciper användes vid första lektionstillfället: 

 

1. Blockmodellen introduceras med konkret material. 

2. Blockmodellen introduceras genom en uppgift   

3. Eleverna ges uppgifter som ses möjliga att lösa för dem. 

4. Läraren finns tillgänglig för att stötta eleverna. 

5. Eleverna har tillgång till arbetsgången i tryckt format. 

6. Eleverna ges möjlighet att samspela med varandra. 

 

 
5.1.2 Genomförande lektion 1 

Lektionen startades upp genom en kort presentation av oss själva, samt att eleverna fick 

presentera sig. Detta på grund av att för en av oss, var detta första mötet med eleverna. 

Eleverna informerades om syftet med studien, samt att deltagandet är helt frivilligt och 

att de när som helst kan välja att avsluta sin medverkan. Därefter hölls en mycket kort 

genomgång av bråkbegreppet på whiteboarden för att visa bråk både som “andel av en 

hel” och “andel av antal”. 

 

Därefter genomfördes en praktisk uppgift genom att eleverna delades in i två grupper 

med tre elever i varje grupp. Grupperna fick därefter ut varsin godispåse och ombads 

lösa följande uppgift: 
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Alma har köpt godis. ⅖  är hallonbåtar. Hur många godisbitar 

är ⅕?   

 

Syftet med uppgiften var att eleverna skulle få se hur “andel av antal” ser ut med 

konkret material. 

 

När eleverna löst uppgiften praktiskt introducerades Blockmodellen och samma uppgift 

löstes tillsammans med oss som ritade upp lösningen på whiteboarden genom att följa 

arbetsgången. Därefter arbetar eleverna självständigt med att lösa uppgifter med hjälp 

av blockmodellen. Uppgifterna som användes var av “hel-delmodellen” och som valts 

ut i förväg med tanke på svårighetsgraden. Lektionen pågick under totalt 75 minuter.  

 
5.1.2.1 Uppgifter och material 

I den uppgift som lektionen introducerades med, hade eleverna enbart konkret material 

att tillgå. Uppgiften skrevs på tavlan och eleverna fick varsin skål med godis, varav ⅖ 

var hallonbåtar. Resterande godis upp till antalet 35, var av 4 olika sorter: svampar 6 st, 

snöbollar 3 st, colaflaskor 7 st, lakritssillar 5 st och hallonbåtar 14 st.  

Anledningen till att vi valde just totalt 5 olika sorters godis var att vi ville visa eleverna 

att ”andel av antal” är oberoende av hur bitarna ser ut och att det är just antalet som 

räknas.   

 

Uppgiften kan lösas på två olika sätt. Genom att använda sig av att ⅖ av godiset var 

hallonbåtar, vilket var 14 st, kan eleverna hitta lösningen genom att dividera 14 med 2 

vilket ger lösningen ⅕ = 7. Det andra sättet att lösa uppgiften på är att utgå från det 

totala antalet godisbitar och dividera detta med 5 och på så vis komma fram till 

lösningen ⅕ = 7. Vi uppmuntrade eleverna att prata med varandra och diskutera hur de 

skulle lösa uppgiften. Eleverna laborerade med godiset och lade det i olika högar. Bägge 

grupperna sorterade godiset efter den sort den tillhörde ; svampar 6 st, snöbollar 3 st, 

colaflaskor 7 st, lakritssillar 5 st och hallonbåtar 14 st.  

 

Efter denna sortering hade samtliga elever svårt att se nästa steg i att lösa uppgiften. Här 

fick vi hjälpa eleverna att komma vidare genom att ställa frågor och läsa uppgiften högt 

för dem. När vi läste uppgiften högt betonade vi vissa ord i texten som hade större 

betydelse för lösningen av uppgiften som t ex ⅖ och ⅕. Efter en stund lägger den ena 

gruppen samtliga godisbitar i en hög och därefter delar de upp den i fem mindre högar, 

grundat på att det är femtedelar uppgiften utgår ifrån.  

Därefter löses samma uppgift på whiteboardtavlan med blockmodellen som grund för 

lösningen. I elevernas lösningar är divison inte självklart för alla utan en elev väljer att 

tänka “5 multiplicerat med något ska bli 35”.  

 

I detta skede introduceras även arbetsgången av modellen för eleverna och framför sig 

på bänkarna har eleverna arbetsgången upptryckt på ett A4-papper som de delade med 

bänkkamraten. Vi kompletterade med att ha arbetsgången upptryckt i A3-format och 

uppsatt bredvid whiteboarden, för att kunna använda vid genomgångarna. Under 

genomgången involverar eleverna till att aktivt delta för att få kunskap om materialet 

som ska användas.  

 

Vidare görs ytterligare en uppgift av enklare karaktär på tavlan tillsammans för att 

eleverna ytterligare en gång ska kunna tillämpa modellen med stöd av lärare. Uppgiften 

fick eleverna på papper framför sig och följande uppgift användes:  
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⅖ av ett tal är 10. Vilket är talet?  

(Lindberg och Christiansen, 2018, s73) 

 

 
(Lindberg och Christiansen, 2018, s 90) 

 

 

När vi löser uppgiften på whiteboardtavlan, missar vi att följa arbetsgången fullt ut. När 

uppgiften är löst låter vi eleverna arbeta självständigt med uppgifter av enklare karaktär 

och som sedan successivt ökar i svårighetsgrad.    

 
5.1.2.2 Modellen som verktyg 

I det första skedet av lektionen används inte modellen som verktyg, utan istället konkret 

material för att eleverna visuellt skulle få en bild av det uppgiften faktiskt handlade om. 

Därefter överförs det konkreta till de ritade blocken i modellen. Eleverna arbetar 

självständigt utifrån modellen när 30 minuter kvarstår av lektionen. Vi väljer att sätta 

oss vid varsitt bord för att kunna följa elevernas arbete och för att se om de löser 

uppgifterna med hjälp av modellen.  

 

Under tiden eleverna löser uppgifterna försöker vi ta en avvaktande roll för att eleverna 

själva ska få testa modellen och lösa problemen med hjälp av den. Flertalet gånger får vi 

påminna eleverna om att följa arbetsgången som finns upptryckt i ett exemplar i A4-

storlek i varje grupp. En av eleverna har svårt att lösa de givna uppgifterna självständigt. 

För att underlätta tas konkret material fram i form av kuber. Kuberna ska representera 

de delar av blocket som används. Eleven löser uppgiften med hjälp av kuberna med viss 

osäkerhet.  

 
5.1.3 Analys lektion 1 

Eleverna som kom att delta under studiens uttryckte sig positivt till att få delta. Eleverna 

kom till klassrummet med stor entusiasm och god inställning till att delta. Detta trots att 

flera elever tidigare har uttryckt att matematik är svårt för den undervisande 

matematikläraren.  

De designprinciper som användes under designomgång A var:  

 

1. Blockmodellen introduceras med konkret material. 

2. Blockmodellen introduceras genom en uppgift   

3. Eleverna ges uppgifter som ses möjliga att lösa för dem. 

4. Läraren finns tillgänglig för att stötta eleverna. 

5. Eleverna har tillgång till arbetsgången i tryckt format. 

6. Eleverna ges möjlighet att samspela med varandra. 
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Samtliga elever var uppmärksamma för att förstå det som introduceras för dem. En viss 

anspänning framgick och eleverna är väldigt tysta under den introducerade delen och 

uppgiften med godis. När eleverna hade möjlighet att flytta runt materialet, 

godisbitarna, var det lätt för dem att laborera på olika sätt. Därför anser vi att 

designprincipen blockmodellen introduceras med konkret material, var ett bra val. Dock 

beslutar vi oss för att ändra principen till Eleverna har tillgång till konkret material, då 

vår bedömning är att detta kan vara till hjälp vid behov. 

 

Genom att vi direkt började med en uppgift blev eleverna aktiva från början och de var 

alla delaktiga i arbetet, varvid vi upplevde att designprincipen blockmodellen 

introduceras genom en uppgift, var framgångsrik. Det märks att eleverna är hjälpta av 

att visuellt se hur deras lösning på uppgifterna görs synlig i att använda modellen och 

rita blocken på papperet. Att få rita ett block och däri placera delar av uppgiften innan 

den löses, uppfattas av eleverna vara dem till hjälp. Flera av eleverna uttrycker att de är 

hjälpta av att visuellt få stöd i hur de ska räkna ut uppgiften.  

 

Även designprincipen eleverna har tillgång till blockmodellen i tryckt format  är en 

viktig del i att de ska kunna använda modellen. Under denna lektion har eleverna 

modellen framför sig tryckt på A4-format samt att de får dela denna med kompisarna  

bredvid. Arbetsgången finns även i A3-format bredvid whiteboarden för att hjälpa oss 

forskare samt elever vid genomgången. En förbättring till nästa lektion blir att trycka 

upp dem i mindre format till varje elev. Därav behöver designprincipen omarbetas till 

att eleverna har tillgång till varsin arbetsgång av blockmodellen i fickformat. 

Arbetsgången stödjer eleverna i att se vad nästa steg är, och vår förhoppning är att 

genom att varje elev en egen arbetsgång i mindre format får de lättare överblick över 

arbetsgången i blockmodellen. Eleverna hade inte befäst arbetsgången efter den första 

lektionen. Vi saknade även ett moment i arbetsgången vilket var att eleverna skulle 

formulera ett svar till uppgiften innan de börjar att försöka lösa uppgiften. Genom att 

göra detta visar eleven att denne har förstått vad som efterfrågas. Detta lägger vi till 

innan vi trycker upp arbetsgången i det mindre formatet.  

 

Trots att eleverna inte hade befäst arbetsgången kunde de lösa de uppgifter som de fick 

tilldelade,  vilket innebär att den andra designprincipen: eleverna ges uppgifter som ses 

möjliga att lösa för dem, fungerade vid detta lektionstillfälle. Detta medförde även att vi 

blev stärkta i att de uppgifter vi valt ut var bra anpassade den kunskapsnivå eleverna 

befann sig på.  

 

Under lektionstillfället blev Blockmodellen till tydlig hjälp när eleverna behövde hjälp 

att förstå hur bråk fungerar, dock var eleverna även beroende av att få stöttning av oss, 

varpå designprincipen:  läraren finns tillgänglig för att stötta eleverna, blir relevant. Ju 

längre lektionen går upplever vi eleverna som mer benägna att be om hjälp och prata 

med varandra om hur de tänker. Som vi tolkar det är därför även designprincipen 

eleverna ges möjlighet att samspela med varandra en viktig del i arbetet med 

Blockmodellen. 

 

Efter första lektionen behöver vi forskare förankra modellen bättre hos oss själva och 

kunna förmedla den säkrare till eleverna. En viss osäkerhet uppstår när modellen ej är 

helt befäst. 
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5.2 Designomgång B 
5.2.1 Planering lektion 2 

Planeringen av lektion två utgår från analysen av lektion 1. De designprinciper som 

används under lektionen är: 

 

1. Blockmodellen introduceras genom en uppgift   

2. Eleverna ges uppgifter som ses möjliga att lösa för dem. 

3. Eleverna har tillgång till konkret material 

4. Läraren finns tillgänglig för att stötta eleverna. 

5. Eleverna har tillgång till varsin arbetsgång i fickformat 

6. Eleverna formulerar ett svar till uppgiften innan lösningen påbörjas. 

7. Eleverna ges möjlighet att samspela med varandra. 

 

Inför lektionen gjorde vi en grundplanering till vilka uppgifter som eleverna skulle 

arbeta med. Eleverna får varsin upptryckt arbetsgång i mindre format som ni även 

innehåller Formulera ett svar till uppgiften och utelämna plats för talet. Inför lektion 

två väljer vi att först repetera arbetsgången av blockmodellen och den Hel-Delmodell 

som arbetades med under föregående lektion, för att sedan introducera 

jämförelsemodellen.  

 
5.2.2 Genomförande lektion 2 

Lektionen började vi med att vi tillsammans repeterade arbetsgången i modellen som vi 

arbetade med föregående lektion. Till denna lektion fick eleverna modellens arbetsgång 

inplastad i mindre format för att kunna ha framför sig på bänken. Därefter löste vi 

följande uppgift utifrån hel-delmodellen  på whiteboardtavlan.  

 

På parkeringen står det bilar och bussar. 5/9 av fordonen är 

bilar. Det står 12 bussar på parkeringen. Hur många fordon 

står det sammanlagt på parkeringen?   

(Lindberg & Christiansen 2018, s.77) 

 

 
(Lindberg & Christiansen 2018, s.91) 

 

Detta gjordes för att repetera föregående lektion och för att se om eleverna förstått 

arbetsgången. Därefter presenterade vi hur man utifrån modellen kan arbeta med 

uppgifter där utgångspunkten är att jämföra olika block, vilket också kallas för 

jämförelsemodellen. Först gjordes en uppgift gemensamt på tavlan för att skapa 

förståelse för hur jämförelsemodellen ska användas. Uppgiften som användes var 

följande:  

 

Oskar är dubbelt så gammal som Emma. Emma är tre gånger så 

gammal som Nike. Tillsammans är alla tre 80 år. Hur gammal 

är var och en? 

 

(Lindberg & Christiansen 2018, s. 69) 
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(Lindberg & Christiansen 2018, s. 69) 

 

Därefter fick eleverna sitta i två smågrupper för att ta sig an uppgifter av liknande 

karaktär.  

 
5.2.2.1 Uppgifter och  material  

Vid uppstarten av lektionen visar eleverna på förståelse för vad de lektionen innan 

gjorde. När genomgången och repetitionen av modellens arbetsgång görs är eleverna 

mer aktiva än lektionen innan. Uppgiften rör även denna lektion hel-delmodellen. Den 

ges ut på papper och till detta har de även arbetsgången upptryckt i litet format, 

tillgängligt bredvid sig. I genomgången poängteras att blocket är till för att visuellt få en 

bild av uppgiften och att den inte behöver rak i sin form som rektangel. Vid den 

gemensamma arbetsgången med uppgiften visar en elev att denne redan förstått 

principen att arbeta med modellen och nästan räknat klart. Alla punkter i arbetsgången 

förklaras ingående hur de ska följas och användas i uppgiften. När denna uppgift är löst 

görs en ny genomgång på hur modellen kan användas i uppgifter där saker ska jämföras.  

 

Uppgiften skrivs såväl på tavlan som ges ut till eleverna i pappersformat. I första steget 

ska man i uppgiften klargöra vad, vilka eller vem uppgiften handlar om. Denna uppgift 

frångår hel-delprincipen med endast ett block uppritat och kräver att block skrivs under 

vartannat för att kunna göra den jämförelse som krävs för att lösa uppgiften. Syftet med 

uppgiften klargörs genom att det vi ska göra är att jämföra barnens åldrar. Eleverna är 

till en början oförstående i hur det är tänkt att uppgiften ska lösas men när den tas 

mening för mening samt med modellens hjälp, börjar eleverna förstå hur de ska tänka. I 

detta blir eleverna mer aktiva. Begreppet dubbelt och tre gånger så gammal blir 

nyckelbegrepp i att kunna lösa uppgiften.  

 

I uppgiften utgår vi från att blocket delas i sjättedelar. För att eleverna ske visuellt få 

stöd i vad tredjedelar är används färgpennor för att markera dessa block. Vi förtydligar 

att en tredjedel är två sjättedelar. Genom att använda blocket ser eleverna visuellt hur 

delarna i bråk är upplagda.  
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5.2.2.2 Modellen som verktyg 

När eleverna börjar med repetitionen av uppgiften som förankrar det de gjorde under 

den tidigare lektionen visar de på större förståelse för hur modellen fungerar än tidigare. 

De är aktiva och visar engagemang i det som ska göras. Arbetsgången förtydligas i 

genomgången och genom att eleverna själva får varsitt upptryckt exemplar framför sig 

blir det lättare för dem att följa den under tiden de ska lösa uppgifterna. Eleverna 

behöver bli påminda om att blocken behöver skrivas rakt under varandra för att visuellt 

få en bra överblick.  Blocken skrivs inte på en rad utan under varandra och detta gör att 

eleverna har svårt att se samtliga block som en helhet. Samt utifrån detta se hur många 

delar i varje block som blir en helhet.  Från att ha suttit med samtliga elever runt samma 

samling av bänkar, delar vi upp dem i två grupper. Sedan får de arbeta med uppgifter 

där jämförelsemodellen ska användas. Till en början avvaktar vi med att ge hjälp för att 

se att eleverna kommer igång med att arbeta med uppgifterna. Vi placerar oss därefter 

vid varsitt bord för att vara till hjälp för eleverna. Uppgifterna utgår från 

blockmodellens arbetetsgång men kräver ett annat typ av upplägg än hel-delmodellen 

vilket visade sig vara svårt för eleverna.  

 

 
5.2.3  Analys lektion 2 

De designprinciper som användes under design omgång B var:  

 

1. Blockmodellen introduceras genom en uppgift   

2. Eleverna ges uppgifter som ses möjliga att lösa för dem. 

3. Eleverna har tillgång till konkret material 

4. Läraren finns tillgänglig för att stötta eleverna. 

5. Eleverna har tillgång till varsin arbetsgång i fickformat 

6. Eleverna formulerar ett svar till uppgiften innan lösningen påbörjas. 

7. Eleverna ges möjlighet att samspela med varandra. 

 

Eleverna visar på ökad förståelse för hur blockmodellen ska användas för att lösa 

uppgifter. De kan självständigt ta sig an uppgifter som har med hel-delmodellen och 

lösa dem. Dock är inte hel-delmodellen helt förankrad hos samtliga elever utan de 

behöver mer övning för att bli säkra. I Hel-Delmodellen löser eleverna uppgifterna med 

att använda ett block. När sedan jämförelsemodellen introduceras krävs det att eleverna 

kan använda flera block och placera dem ovanför varandra för att jämföra dessa mot 

varandra. Detta gör att uppgifterna blir svåra att lösa, varpå designprincipen eleverna 

ges uppgifter som ses möjliga att lösa för dem inte uppfylls helt under lektionen. Det 

blir tydligt att eleverna har svårt att, så tidigt efter att blivit introducerade i 

blockmodellen, använda en annan variant. Eleverna hade behövt mer tid till att enbart 

använda sig av hel-delmodellen och bli helt säkra på den innan jämförelsemodellen 

introducerades. På grund av detta beslutar vi oss för att lägga till en designprincip, 

Eleverna ges tid att befästa Hel-Delmodellen innan Jämförelsemodellen introduceras. 

 

Eftersom designprincipen Eleverna formulerar ett svar till uppgiften innan lösningen 

påbörjas, nu är tillagd i arbetsgången, stryks denna inför designomgång tre. Den nya 

arbetsgången ser ut på följande vis: 

 

1. Läs hela uppgiften. 

2. Bestäm vem/vad uppgiften handlar om. 

3. Formulera ett svar till uppgiften och utelämna plats för talet. 

4. Rita blocket/blocken 
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5. Läs uppgiften en gång till 

6. Skriv in informationen som finns i texten 

7. Vad söker vi? Skriv frågetecknet. 

8. Lös uppgiften matematiskt. 

9. Skriv svaret. Är det rimligt? 

 

 

 

5.3 Designomgång C 
5.3.1 Planering lektion 3 

Planeringen av den tredje lektionen utgår från analysen av lektion 2. Designprinciperna  

som används vid detta tillfälle är: 

 

1. Blockmodellen introduceras genom en uppgift   

2. Eleverna ges uppgifter som ses möjliga att lösa för dem. 

3. Eleverna har tillgång till konkret material 

4. Läraren finns tillgänglig för att stötta eleverna. 

5. Eleverna har tillgång till varsin arbetsgång i fickformat 

6. Eleverna ges möjlighet att samspela med varandra. 

7. Eleverna ges tid att befästa Hel-Delmodellen innan Jämförelsemodellen 

introduceras. 

 

Efter lektion 2 valde vi att inför lektion 3 att ändra vår planering och återgå till hel-

delmodellen. Detta på grund av att eleverna ännu inte hade befäst hel-delmodellen och 

progressionen till jämförelsemodellen blev för snabb.  

 
5.3.2 Genomförande lektion 3 

Vid detta tillfälle var en elev sjuk. Kort tog vi en genomgång på tavlan hur modellen 

fungerar och tillsammans löstes en uppgift. Uppgiften innebar att eleverna fick ta del av 

bråktal som angav olika nämnare i en och samma uppgift. Följande uppgift användes 

vid genomgången av lektion 3: 

 

 “ Leon har 1 ½ timme kvar tills det är dags att äta middag. Han läser en bok under ⅓ 

av tiden. ⅙ av tiden använder han till att spela datorspel. Resten av tiden är han ute och 

spelar fotboll med sina kompisar. Hur länge spelar han fotboll?”.  

(Lindberg & Christiansen 2018, s.76) 

 

 
(Lindberg & Christiansen 2018, s.91) 

 

Eleverna fick denna uppgift framför sig på papper för att kunna skriva ner sitt svar 

samtidigt som vi tillsammans löste den på tavlan. Därefter fick eleverna själva arbeta 

med uppgifter av liknande karaktär. Denna gång fick samtliga elever sitta tillsammans.   
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5.3.2.1 Material och uppgifter 

Uppgiften som ska lösas skrivs inte upp på tavlan utan eleverna får den i tryckt form 

framför sig på bänken. Vi upprepar att arbetsgången måste följas och att eleverna ska 

vara noga med att själva titta på vilka steg som ska göras. Samtliga elever sitter 

tillsammans runt bänkarna och fortsätter att sitta så under hela lektionen.Uppgiften som 

gås igenom på tavlan handlar om tid och här tas relaterade begrepp som minuter samt 

timme upp. Alla eleverna är delaktiga och aktiva under lösningen av uppgiften. I 

uppgiften anges olika tal i nämnaren. En del i lösningen blir att kunna se till att använda 

sig av den minsta delen för att dela upp blocket. I detta fallet sjättedelar.  

 
5.3.2.2 Modellen som verktyg 

Under den sista lektionen visar eleverna ett större självförtroende i att använda modellen 

som verktyg inför de uppgifter de får. De kan på egen hand sätta igång och använda sig 

av den utan direkt vägledning av oss pedagoger. Eleverna hinner olika långt med 

uppgifterna. Under tiden ger vi dem feedback till hur de löser uppgiften och ser hur väl 

de följer arbetsgången. Flera elever uttrycker sig vara hjälpta av att använda 

blockmodellen när de löser uppgifterna. De uttrycker även att de skulle vilja arbeta med 

den här modellen på de “vanliga” mattelektionerna. En av eleverna säger också att hen 

känner sig smartare eftersom det går så lätt att lösa uppgifterna. 

 
5.3.3 Analys lektion 3 

De designprinciper som inkluderats under designomgång C var:  

 

1. Blockmodellen introduceras genom en uppgift   

2. Eleverna ges uppgifter som ses möjliga att lösa för dem. 

3. Eleverna har tillgång till konkret material 

4. Läraren finns tillgänglig för att stötta eleverna. 

5. Eleverna har tillgång till varsin arbetsgång i fickformat 

6. Eleverna ges möjlighet att samspela med varandra. 

7. Eleverna ges tid att befästa Hel-Delmodellen innan Jämförelsemodellen 

introduceras. 

 

 

Valet att gå tillbaka till att använda sig av hel-delmodellen visade sig vara ett bra beslut. 

Här visar eleverna tydligt att de under dessa tre gånger tillägnat sig blockmodellen som 

metod och kan använda sig av den för att lösa uppgifter. Flera av eleverna uttrycker att 

den är till stor hjälp för dem och då framförallt för  att få en överblick över hur de ska gå 

tillväga för att lösa uppgiften. Eleverna anser att tydligheten som ges i arbetsgången i 

blockmodellen hjälper dem att lättare förstå hur de matematiskt ska lösa uppgiften. Den 

tydliga strukturen ger dem ett mönster som återkommer, oavsett uppgift, i att lösa 

uppgifterna.  

Att läsa uppgiften och kunna förstå den, samt få in den informationen från uppgiften till 

blocket är lättare för eleverna nu än tidigare lektioner.  

 

Under sista tillfället är eleverna mer aktiva och delaktiga i processen att lösa de 

matematiska uppgifterna. De diskuterar och svarar på frågor med större självkänsla, 

vilket tyder på att de är säkrare på att använda sig av blockmodellen.  
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6 Diskussion 
Det här kapitlet inleds med en diskussion kring studiens resultat. Därefter följer 

metoddiskussionen. 

 

6.1 Resultatdiskussion. 

Resultatet i vår studie är uppbyggd kring de designprinciper som tagits fram under 

arbetets gång. Genom vårt metodval, designresearch och dess cykliska arbetssätt har 

designprinciperna förändrats på vägen utifrån vår tolkning av hur dessa har fungerat i 

undervisningssituationerna.Vi har vid upprepade tillfällen testat olika tillvägagångssätt 

för att få undervisningen med Blockmetoden att fungera så bra som möjligt. 

Designprinciperna blir till hjälp vid framtida undervisning med Blockmodellen eftersom 

vi har testat vad som fungerar bra. Detta stämmer väl överens med studiens syfte, som 

var att skapa förståelse för hur blockmodellen kan användas för att främja elevernas 

problemlösningsförmåga i textuppgifter, samt genom denna förståelse utveckla 

undervisningen för elever i matematiksvårigheter. 

 

De designprinciper som kvarstod efter tredje lektionstillfället är resultatet av kopplingen 

mellan vår analys av undervisningssituationen och det konceptuella ramverket. Enligt 

Eisenhart (1991) är ett konceptuellt  ramverk “a skeletal structure of justification, 

rather than skeletal structure of explanation”(s. 210). Utifrån denna syn kan vi använda 

oss av ramverket för att berättiga vårt val av designprinciper. Eftersom det konceptuella 

ramverket, enligt Lester (2010) är en blandning av flera teorier och idéer som sätts 

samman för att passa in på det egna forskningsområdet, anser vi att vi hade tillgång till 

lämpliga modeller för området Blockmodellen. Medvetenheten om att dessa tankar och 

idéer även förekommer i andra teorier existerar, men vår upplevelse är att vi blev mer 

fria i vår analys genom att använda ett konceptuellt ramverk. Vi hade kunnat använda 

oss av exempelvis renodlad sociokulturell teori men då skulle förmodligen 

designprinciperna skilja sig åt från vårt resultat.   

 

 
6.1.1 Blockmodellen introduceras genom en uppgift   

Denna designprincip fanns med redan i planeringen inför lektion 1 och vi valde 

principen utifrån Bruners (1961) tankar kring den nyfikne,  aktiva eleven som 

konstruerar sin egen kunskap och där lärarens roll är att organisera lektionen så eleven 

får möjlighet att upptäcka samband. Även Pòlyas (1945) idéer om att läraren genom att 

istället för att drilla standardmetoder, kan presentera problem för eleverna som bevarar 

nyfikenheten utvecklar förståelse, hade inflytande på vårt val av princip. Vår upplevelse 

var att eleverna var aktiva redan ifrån start på grund av att vi direkt presenterade en 

uppgift som fick eleverna att tänka till. Vårt mål var ju att välja ut en uppgift som på ett 

bra sätt kunde illustrera Blockmodellen. Wood et. al (1976) skriver att Bruners begrepp 

Scaffolding även innebär att den mer kunnige personen kan tillrättalägga uppgifter som 

låter eleven koncentrera sig just på den kunskap som skall uppnås för tillfället  

 

 
6.1.2 Eleverna ges uppgifter som ses möjliga att lösa för dem. 

Även denna princip fanns med redan i vår planering inför lektion 1 och vi anser att det 

är av stor vikt att uppgifterna som används är anpassade utifrån elevens kunskapsnivå.  

Bruner (1960) understryker vikten av att uppgifter skall gå från enklare till svårare med 

en tydlig progression med begreppet Spiral Curriculum, vilket också låg till grund för 

vårt val av princip. Dock stötte vi på problem under lektion 2 vid introducerandet av 
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jämförelsemodellen. Vår avsikt var att skapa en tydlig progression i uppgifterna, men 

eleverna hade ännu inte befäst Hel-Delmodellen, vilket gjorde att eleverna blev 

förvirrade och inte förstod hur modellen skulle användas på den här typen av uppgifter. 

Detta ledde också till att vi lade till principen Eleverna ges tid att befästa Hel-

Delmodellen innan Jämförelsemodellen introduceras. 

 

 
6.1.3 Eleverna har tillgång till konkret material 

Inför första lektionen hade vi tagit fram designprincipen blockmodellen introduceras 

med konkret material. Detta gjorde vi utifrån att Fong och Lee (2009) skrivit om att 

eleverna i de lägre årskurserna i Singapore arbetar med konkret material. Eftersom 

eleverna i vår studie  går i årskurs 5, var vår tanke att det skulle räcka med att 

introducera blockmodellen med konkret material och att de sedan skulle klara att arbeta 

med de ritade blocken. Dock visade det sig under lektionen att för speciellt en elev var 

det mycket svårt att gå från den konkreta representationen till bildrepresentationen. 

Därför beslutade vi oss för att ändra principen till Eleverna har tillgång till konkret 

material, då vår bedömning var att detta kan vara till hjälp vid behov och inte bara vid 

introduktionen. Detta stämmer också väl överens med vad Lindberg och Christiansen 

(2018) skriver om CPA-approach. 

 

 
6.1.4 Läraren finns tillgänglig för att stötta eleverna. 

Denna designprincip har också funnits med från lektion 1. När vi valde den utgick vi 

dels från Vygotsky (1978),  som skriver att en stor del av barnets eller elevens lärande 

sker i den sociala interaktionen mellan eleven och läraren, och dels utifrån begreppet 

Scaffolding, som också handlar om den sociala interaktionen mellan lärare och elev 

(Wood et al 1976). Under lektionstillfällena fanns tillfällen då eleverna körde fast och 

hade svårt att ta sig vidare. Vår uppgift blev då att stötta dem på vägen. Detta gjorde vi 

bl a genom att ställa frågor eller betona vissa ord som hade betydelse för uppgiften. 

Detta kan ses utifrån olika perspektiv, men målet är samma, nämligen att skapa 

autonomi hos eleverna. Vad Bruner kallar för scaffolding och stöttning kallar Vygotsky 

för samarbete eller samarbetsdialog.  

 

 
6.1.5 Eleverna har tillgång till varsin arbetsgång i fickformat 

En viktig del i att använda Blockmetoden är att följa arbetsgången. Målet är att eleven 

med hjälp av arbetsgången skall kunna ta sig an uppgifter självständigt, vilket även är 

Bruners (1961) syn på utbildning. Sett ur Vygotskys (1978) perspektiv kan läraren ge 

eleven instruktioner som denne önskar att förstå. Dessa instruktioner internaliseras 

senare av eleven som då kan använda dem för att prestera på olika områden. 

 

Enligt Pòlyas (1945) heuristiska metod behöver problemlösaren successivt sätta sig in i 

problemet  genom fyra olika steg, vilka är Att förstå problemet, Att göra upp en plan, 

Att genomföra planen, Att se tillbaka och granska lösningen. Alla dessa steg ryms inom 

den arbetsgång som finns i läromedlet av Lindberg och Christiansen (2018). Vid arbetet 

under första lektionstillfället upptäckte vi dock att eleverna hade svårt att följa 

arbetsgången. Eftersom eleverna även delade arbetsgången med sina kamrater, verkade 

det som om de tappade tråden lite grann när de var tvungna att flytta blicken till den 

gemensamma arbetsgången. Vi ville därför göra arbetsgången lättare att överblicka och 

vi bestämde oss därför att ändra principen till eleverna har tillgång till varsin 

arbetsgång av blockmodellen i fickformat. Vad vi kunde se under lektion 2 var också att 
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eleverna inte behövde “lyfta huvudet” lika mycket under arbetet vilket hjälpte dem att 

behålla fokus och veta var de befann sig i lösningsprocessen. 

 

Något som vi upplevde som en brist i Lindberg och Christiansens (2018) arbetsgång, 

var att den inte tillräckligt tydligt framhävde vikten av att förstå problemet. I det första 

steget enligt Pòlya (1945)  måste eleven förstå vad som efterfrågas, vilket både innebär 

att kunna tolka språket och återge uppgiften, men också kunna identifiera och peka ut 

viktig information och data. På något sätt ville vi tydliggöra detta för eleverna. Genom 

att utgå från Vygotskys (1962) tankar om språkets roll i den kognitiva utvecklingen, där 

han menar att efter internaliseringen av språket är tanke och tal ömsesidigt beroende och 

svåra att skilja från varandra, bestämde vi oss för att lägga till en punkt på arbetsgången 

vilken blev, Formulera ett svar till uppgiften och utelämna plats för talet.  

Genom att göra detta visar eleven både att denne har förstått vad som efterfrågas och 

även kan återge detta till oss. Vår förhoppning var också att eleven genom den språkliga 

formuleringen även utvecklar tanken. 

 

 
6.1.6 Eleverna ges möjlighet att samspela med varandra. 

Utifrån Vygotskys (1978)  teori om den proximala utvecklingszonen och att interaktion 

med jämnåriga är ett effektivt sätt att utveckla kunskap och strategier, valde vi inför 

lektion 1 designprincipen, eleverna ges möjlighet att samspela med varandra. Vår tanke 

var att eleverna skulle kunna hjälpa varandra och därför valde vi också att placera 

eleverna i grupper och uppmuntrade dem till att prata med varandra och ta del av 

varandras lösningar. Vi upplevde att principen var gynnsam och vi såg också under alla 

tre lektiontillfällen exempel på att eleverna hjälpte varandra. Ibland var det inte möjligt 

att säga vilken av eleverna som var den mer kompetente, utan genom att eleverna 

samtalade med varandra framträdde lösningen successivt. 

 

 
6.1.7 Eleverna ges tid att befästa Hel-Delmodellen innan 
Jämförelsemodellen introduceras. 

Som vi skrev i stycke 6.1.2, fick eleverna problem under andra lektionen när 

Jämförelsemodellen introducerades, vilket ledde till att denna designprincip lades till. 

Vår tolkning var att eleverna inte hade hunnit att befästa Hel-Delmodellen innan och att 

detta orsakade förvirring. Skemp (1978) skiljer på instrumentell  och relationell 

förståelse. Han menar att den relationella förståelsen är förståelse som bygger på  hur 

och varför någonting fungerar och förhåller sig, medan den instrumentella förståelsen 

handlar om ett mekaniskt användande av matematiska regler och formler. Han skriver 

också att den relationella förståelsen tar mycket längre tid att uppnå och att eleverna 

även bygger upp begreppsmässiga strukturer som eleverna sedan kan använda sig av 

även i okända situationer.  

 

Baserat på Skemps tankar tror vi att det är viktigt att eleverna ges tillräckligt med tid för 

att hinna utveckla en relationell förståelse för modellen. Detta speciellt eftersom 

Blockmodellen kan uppfattas som en modell där man skall följa en arbetsgång och 

placera in information i block och på det viset gynna en instrumentell förståelse. Detta 

tror vi dock kan förhindras genom att inte ha för bråttom och faktiskt visa på att 

Blockmodellen stödjer en djupare förståelse genom att ge en visuell bild av den 

underliggande matematiken. 
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6.2 Metoddiskussion 

Syftet med den här studien är att utveckla en metod för problemlösning. Studien 

fokuserar på att hitta användbara resultat som senare kan omsättas i undervisningen. 

Metoden som valts- design research utgår från att skapa förståelse för det syfte som 

satts utifrån att forskaren själv är med ute på fältet. Design research som metod har 

bidragit till att syftet med vår studie har uppfyllts, trots att den uppfattats som relativt 

fri. Det som gör att forskningen är kvalitativ blir den deltagande observationen samt 

videoupptagningen. Resultatet hade kunnat innehålla kvantitativ data genom testresultat 

av elevernas kunskaper före och efter, men pga tidsbegränsning fanns inte denna 

möjlighet att genomföra detta. Antal lektioner begränsar studiens utveckling och  

metodens undersökande karaktär hade kunnat fått större genomslag genom att fler 

lektioner hade genomförts. Den cykliska process som finns i metoden har gjort att 

förändringar i designen varit möjliga under studiens gång. Detta har i sin tur lett till att i 

resultatet går det att se vad som främjar elevers lärande (Plomp, 2010). 

 

Att vi som forskare själva intog lärarrollen under studien gav oss ett bättre perspektiv 

till hur eleverna tog till sig blockmodellen med ett inifrånperspektiv. Att som forskare få 

vara aktiv under studiens gång på fältet har medfört att vi själva har utvecklats i 

undervisningssituationen samt kunnat reflektera över hur undervisningen bedrivs i 

praktiken. Enligt Cobb m fl (2003) kan olika designstudier konstrueras på olika sätt, 

varpå att läraren är en del av teamet, ett möjligt alternativ. Genom att vi själva intog 

lärarrollen kunde lektionerna styras utifrån hur vi önskade dem, vilket inte hade varit 

möjligt om en extern lärare hade utfört dem. Att vi var två stycken under lektionerna 

gav oss möjlighet att observera varandra, vilket inte hade varit möjligt om man är själv 

som forskare. Detta gjorde även att möjligheten att dokumentera under lektionerna 

ökade och med hjälp av videoupptagningarna kunde resultatet öka i trovärdighet.  

 

Videoupptagningarna var till hjälp för oss när resultatet skulle  

redogöras. Genom att granska videoupptagningarna lade vi märke till saker vi inte 

uppfattade under lektionerna. I tydligheten innan studiens start, gentemot eleverna, att 

studien hade ett fokus på att utveckla modellen de arbetade med och inte på dem som 

individer, gjorde att de blev bekväma med att de filmades efter första lektionen. 

Materialet som samlades in blev dock långt och tog mycket tid för oss forskare att gå 

igenom. Att som forskare systematiskt granska videoupptagningarna var svårt och hade 

krävts bättre struktur på upplägget av vad vi skulle granska. Det material vi samlade in 

gav oss underlag för att svara på vad studiens syfte var (Gravenmeijer & Cobb, 2006).  

 

Metoden gav oss forskare möjlighet att skapa användbara resultat (Plomp, 2010). Detta 

gör att vi i vår yrkesroll som speciallärare med inriktning matematikutveckling har 

skaffat oss kunskap kring ett område som är högst aktuellt och kunskap att kunna 

använda oss av blockmodellen i vår undervisning. Ett utvecklingsområde inom detta 

område kan vara att följa elever under en längre tid i den vanliga undervisningen för att 

se om deras matematiska förmåga att lösa uppgifter förbättras eller försämras. Eleverna 

skulle behöva omsätta blockmodellen i den vanliga undervisningen för att bli förtrogna 

med den samt se att den fungerar även kopplad till den matematik de har i klassrummet.  
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ska påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng. Examensarbetet handlar om att 

implementera en modell för problemlösning. Vi ska genomföra tre lektioner för att 

kunna observera den modell för problemlösning vi valt ut. Fokus ligger på att se hur 

modellen fungerar för eleverna på bästa sätt. 

För att möjliggöra den här studien kommer vi att använda oss av videofilmning. 

Eftersom vi är ute efter att undersöka problemlösningsmodellens funktion kommer inte 

något fokus ligga på ert barn oavsett om det är videofilmning. 

Studier av detta slag har etiska krav. Dessa är följande: det första kravet är att informera 

om vår studie. Det andra kravet är att vi måste få samtycke från vårdnadshavare och 

barn om deltagande, med andra ord att du/ni som vårdnadshavare samt ert barn ger 

medgivande att delta ta i studien. Barnet kan när som helst välja att avbryta deltagandet 

om så skulle vara fallet. Det tredje kravet är att det material vi samlar in under 

observationerna enbart får användas till forskning samt att andra forskare får ta del av 

vårt material. Det sista kravet som vi kommer utgå ifrån innebär att allt material vi får in 

kommer hanteras med sådan sekretess att ingen person eller plats kan pekas ut. 

  

Vi bifogar här ett papper där vårdnadshavare och barn kan ge sitt medgivande eller ej 

som sedan ska tas med till läraren, senast 16 maj. 

  

Har ni några funderingar kan ni kontakta oss på följande mailadresser: 

ms224qk@student.lnu.se eller maria.sjolander@nassjo.se 

snoyy09@student.lnu.se 

Handledare: 

Andreas Ebbelind 

andreas.ebbelind@lnu.se 

  

Med vänliga hälsningar 

Maria Sjölander och Sandra Andersson 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Samtyckes formulär 

Samtyckesformulär 

  JA, jag/vi samtycker till att vårt barn deltar i studien. 

  

  NEJ, jag/vi samtycker inte till att vårt barn deltar i 

studien. 

  

  

  

…………………………………………………………… 

Målsmans underskrift 

  

  

……………………………………………………………. 

Elevens underskrift 

 

 


