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Bakgrund: 
Svensk matematikundervisning har under de senaste åren debatteras livligt. Flera undersökningar 

pekar på att elevresultaten sjunker. Alltför många elever har också låg motivation när det gäller det 

egna matematiklärandet. Tilltron till det egna kunnandet sviktar och många elever ägnar mycket av 

tiden på matematiklektionen åt ett oreflekterat arbete.  Att hitta alternativa arbetssätt och arbetsformer 

för att hjälpa eleven att bygga nya begrepp och tillägna sig hållbara och generaliserbara strategier är 

nödvändigt. Mål att sträva mot är de mål man skall utgå ifrån i sin undervisning vilket innebär att 

arbete med problemlösning bör genomsyra undervisningen. Hur man organiserar en undervisning som 

utgår från problemlösning där man kan se och följa att elevernas utveckling är därför av största vikt att 

belysa.  

 

Syfte: 
Syftet med studien är att utpröva, genomföra samt utvärdera några olika pedagogiska modeller för 

utveckling av barns matematiska förmåga med utgångspunkt i arbete med matematisk problemlösning. 

Syftet är också att problematisera bedömningen av barnens kunskapsutveckling.  

 

Metod: 
Studien, vilken sker med ett etnografiskt angreppssätt, är gjord i skolår två. Författaren följer elevernas 

arbete med problemlösning i tre delstudier vilka sinsemellan har helt olika utgångspunkter. 

Dataproduktionen har skett via skriftlig dokumentation, samtal och intervjuer.  

 

Resultat: 
I den första delstudien undersöktes om det går att hjälpa elever att utveckla och effektivisera sina 

aritmetiska beräkningar med hjälp av arbete kring problemlösning. Problemen konstruerades så att 

eleverna skulle kunna utveckla ny matematisk kunskap genom att lösa samma problem på ett nytt sätt, 

antingen med hjälp av en ny strategi och/eller med hjälp av en ny uttrycksform. Efter två månader 

utvärderades elevernas kunskaper, det visade sig då att alla elever utvecklat sitt kunnande och nått sina 

individuella mål. I delstudie två beskrivs arbetet med ett problem vars huvudsyfte var att utveckla 

elevernas rumsuppfattning samt deras kunskaper kring längdmätning.  I den tredje och sista delstudien 

har författaren undersökt om det går att utveckla elevernas förmåga att angripa ett nytt problem. I 

respektive resultatdel beskrivs och analyseras elevernas arbete och matematiska utveckling. Det 

framgår att eleverna vinner på att vara behovsgrupperade och medvetna om målen för sitt egna 



 

lärande.det framgår också att det ställs höga krav på lärarens didaktiska kunskaper och 

bedömningsförmåga för att eleverna skall kunna utvecklas genom ett arbetssätt där problemlösning är 

centralt  

 

 

 

Nyckelord: Formativ/summativ  bedömning, färdighetsträning, matematisk problemlösning, 

metakognition, nivågruppering, rika problem. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Background: 

During the past few years the teaching of mathematics in Swedish schools has been wildly 

debated. Several surveys show that student results are dropping. Far too many pupils also 

show low motivation when it comes to developing their own mathematical skills, much due to 

a lack of self-reliance in the subject, and resulting in class-time being spent inconsiderately. It 

is necessary to find alternative methods and ways of working in order to help the students 

profit from the teaching of mathematics.  

Goals to work against, which includes problem solving strategies, are the goals one shall 

proceed from when teaching. Considering this it is of great importance to develop education 

proceeding from problem solving, and to create the possibility to follow up the students’ 

development.  

 

Aim 
The purpose of the study is to try out, implement and evaluate a number of educational 

models for the development of children’s mathematical skills, based on problem solving. 

Furthermore the purpose is also to problemize the assessment of children’s skill development.  

 

Method  

The study, which has an ethnographic approach, has been carried out with children who are in 

their second school-year. The writer follows the pupils through their work with problem 

solving in three separate smaller studies, which all have their own individual starting point. 

Data acquisition has been done through written documentation, interactions and interviews.  

 

Results 

In the first of the three small studies the writer examines whether or not it is possible to help 

the students develop and streamline their arithmetical calculations by working with problem 

solving. The problems where designed in a way that the pupils would be able to develop new 

mathematical skills by solving the same problem over again using either a different method, 

or a new way of expressing themselves, or both. After two months the pupils skills were 

evaluated and it appeared that all students had evolved and reached their individual goals. 

Study number two describes how the pupils worked with a problem which was aimed to 

develop their perception of space and distance. In the third and last study the author 

investigates whether or not she could develop the pupils ability to approach a problem using 

a, to them, new method.  

In the result piece of each study the pupils work and mathematical development is described 

and analysed. It shows that the pupils benefit from being grouped considering their needs, and 

from being aware of their individual goals. It also shows that in order for the pupils to develop 

successfully using problem solving methods, high demands are put on the teachers’ didactic 

skills and their ability to assess their students.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

 
Att få möjlighet att tillsammans med en intresserad och mycket professionell lärare få 

resonera och reflektera kring elevers kunskapsutveckling i matematik är en förmån. Jag har 

fått möjlighet att fördjupa mig i för mig viktiga och intressanta frågor på ett sätt jag aldrig 

hade klarat på egen hand.  

 

Jag vill därför rikta ett stort tack till den klasslärare som så generöst avsatte tid till vårt 

gemensamma arbete kring problemlösning och bedömning av barnens matematiska 

kunskaper. Tack för att Du delade med dig av dina tankar och för att Du alltid ställde upp, 

ändrade i schemat och hittade organisatoriska lösningar för att jag skulle kunna genomföra 

min studie.  

 

Tack också till min handledare Monica Hansen Orwehag. Din erfarenhet och ditt sätt att 

handfast ringa in vad jag behövde arbeta vidare med i mitt uppsatsskrivande har varit mycket  

värdefullt.  

 

Avslutningsvis  vill jag lyfta ett citat av Chambers hämtat från NCM: hemsida i en hand-

ledning kring att skriva loggbok. 

 

 

 
Om man inte vet vart man har varit är det väldigt svårt att bestämma vart man ska 

härnäst eller hur man ska ta sig dit. Det blir lätt att man färdas i cirklar och aldrig 

kommer längre, något som varje seglare kan bekräfta.  
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Inledning     
 

Svensk matematikundervisning har under de senaste åren debatteras livligt. Flera 

undersökningar på såväl nationell nivå (NU 2003, Skolverket 2004 a) som internationell nivå 

(TIMSS, Skolverket 2004 c) och (PISA, Skolverket 2004 b) pekar på att elevresultaten 

sjunker. I Skolverksrapporten (2003) ”Lusten att lära – med fokus på matematik”, lyfter man 

dessutom fram att alltför många elever har låg motivation när det gäller det egna 

matematiklärandet. Tilltron till det egna kunnandet sviktar och många elever ägnar mycket av 

tiden på matematiklektionen åt att oreflekterat arbeta vidare i ett läromedel vars innehåll 

upplevs som irrelevant och obegripligt.  Rapporten lyfter vidare fram att om man som elev 

förstår målen och syftet med sitt lärande har man lättare att övervinna de hinder som dyker 

upp. Lärarens betydelse när det gäller att skapa förutsättningar för lärande betonas liksom 

vikten av att hitta alternativa arbetssätt och arbetsformer för att hjälpa eleven att bygga nya 

begrepp och tillägna sig hållbara och generaliserbara strategier.   

 

Språk och matematik är oupplösligt förenade med varandra. Med hjälp av språket utvecklar 

man begrepp, man blir medveten vad man kan och hur man lär. Att få delta i matematiska 

samtal, att få förklara och få lyssna till andras förklaringar kring hur man löst en uppgift är 

avgörande för att eleven skall utveckla sitt matematiska tänkande. Hur läraren organiserar sin 

undervisning är därför betydelsefullt. Hur får man till stånd givande matematiksamtal, hur kan 

man som lärare arbeta för att nå alla elever och hur får man dem medvetna om och delaktiga i 

sitt eget lärande? Dessa frågor är viktiga att fundera över och ta ställning till i sin 

undervisningspraktik.   

 

Våren 2002 fick jag i uppdrag av utvecklingsledarna i min kommun att ta fram och 

implementera ett gemensamt bedömningsunderlag i matematik för elever från förskoleklass 

till år 9. Arbetet skedde i seminarieform och ett trettiotal lärare från olika skolor och arbetslag 

arbetade tillsammans med mig och två andra pedagoger med att tolka kursplanen och 

formulera kriterier för elevernas kunnande. Bedömningsunderlaget fick namnet BeMa
1
 

(Dimming, Grusell Wallgren & Janson, 2005) och var tänkt att fungera som ett arbetsverktyg 

i det vardagliga klassrumsarbetet. Det skulle, förutom att synliggöra för pedagoger, elever och 

föräldrar vilka delmål som finns i förhållande till kursplanens uppnåendemål, också underlätta 

organisationen av arbetet så att varje elev fick möjlighet att arbeta utifrån sin nivå, vilket i sin 

tur också skulle kunna hjälpa eleverna att själva ta ett större ansvar för sin egen utveckling 

och kunskapsinhämtning.  

 

Implementeringen av underlaget bestod av tre parallellt löpande delar: 

 Synliggörandet av hur barn och ungdomar utvecklas matematiskt. Underlaget beskriver 

utvecklingslinjer, (inte alltid i form av självklara progressioner), inom olika 

kunskapsområden i matematik. Fokus ligger på begreppsförståelse och kvalitéer i 

elevernas kunnande.  
 

 Didaktiska diskussioner. I seminarieform fördes diskussioner kring hur man kan arbeta 

för att elever skall kunna bygga nya begrepp och tillägna sig hållbara och generaliserbara 

strategier. Ett av de arbetssätt vi tog upp i våra seminarier var hur man med hjälp av 

arbete med problemlösning kan fånga och utveckla elevernas kunnande.   

 

 Diskussioner kring bedömning av matematikkunskaper med avseende på olika sätt att 

bedöma elevers kunskaper och elevers självbedömning/medbedömning.  
1 BeMa  betyder Bedömningsunderlag i Matematik.  
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Ambitionen var att den kunskapssyn som styrdokumenten lyfter fram skulle genomsyra hela 

implementeringen. I kursplanen i matematik kan man under stycket ”Mål att sträva mot” läsa 

att skolan i sin undervisning skall ”sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att 

formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik…” (Grundskolans kursplaner 

och betygskriterier 2000, s 26). Eftersom mål att sträva mot är de mål man skall utgå ifrån i 

sin undervisning är det givet att arbete med problemlösning bör genomsyra undervisningen.  

 

Också i kursplanens avsnitt ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” lyfts problemlösning fram 

”För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 

problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematiska begrepp, metoder och 

uttrycksformer” (s 28). Bilden nedan är hämtad ur BeMa  (2005)
 
och visar en modell över hur 

man schematiskt kan dela in matematiken i olika kunskapsområden. Bilden visar också på den 

balans i undervisningen som uttrycks i just detta stycke. För att kunna lösa problem krävs att 

man behärskar olika matematiska redskap, samtidigt som problemlösning skall vara ett 

arbetssätt för att tillägna sig matematiska redskap inom olika kunskapsområden.  
 

 

 

 
Matematiken låter sig inte delas in i strikt avgränsade områden med självklara röda trådar. Flera 

kunskapsområden har starka band till och är beroende av varandra. Bilden är således en modell av 

den kunskapsväv matematiken består av. (Skolverket, 2002) 
 

 

 

Ytterligare ett argument för att arbete med problemlösning är en viktig del av undervisningen 

är att det i kursplanens uppnåendemål för år fem beskrivs hur de olika innehållsmålen i 

matematik skall speglas mot att eleven skall kunna lösa konkreta problem i sin närmiljö. 

Problemlösning är alltså inget enbart duktiga elever som behöver extra utmaningar skall eller 

bör arbeta med. 

 

Trots kursplanens intentioner uttrycker man i en rapport (Skolverket 2003) att ett medvetet 

arbete kring problemlösning där eleven utmanas och får använda sin fantasi och kreativitet är 

ovanligt.  En av orsakerna till att lärare inte använder sig av problemlösning som en del av 

matematikundervisningen kan vara, menar Taflin (2003), att man som lärare inte vet vad 

eleverna kan lära sig för matematik genom att lösa problem. Det kan också vara så att läraren 

har svårt att veta hur man skall organisera arbetet i klassrummet så att det blir en miljö för 

lärande och samtal. Ytterligare en orsak kan, menar Taflin vidare, vara svårigheter att välja 

problem som leder till en lärande process.  

 

       Positionssystemet 

       Tal och antal, mönster och talmönster 
            Mätning 

    (Tids-, rumsuppfattning) 

 

Tid 

Längd 

Volym 

 

 

Volym 

 Volym 

Massa 

Geometri 

 
 

     Statistik 

 

            Bråk 

 

            Procent 
 

         Addition/subtraktion 

 

        Multiplikation/division 
 

Problemlösningsförmåga 

Kommunikationsförmåga 

 

Tilltro 
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I arbetet med att implementera BeMa återkom jag ofta till just dessa frågor. Vad är ett 

problem? Hur organiserar man en undervisning som utgår från problemlösning och hur kan 

man se att eleverna utvecklar sitt kunnande? 

 

I föreliggande arbete beskriver jag hur jag, med utgångspunkt i en empirisk studie i skolår 2, 

genomför och utvärderar arbetet med några olika problemtyper. Jag beskriver också de 

dilemman och frågeställningar jag ställdes inför i mina försök att hitta en modell för hur man 

kan utgå från problemlösning i sin undervisning.  
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Syfte och problemformulering  

 

Syftet med denna studie är att utpröva, genomföra samt utvärdera några olika pedagogiska 

modeller för utveckling av barns matematiska förmåga med utgångspunkt i arbete med 

matematisk problemlösning. Syftet är också att problematisera bedömningen av barnens 

kunskapsutveckling.  

 

Ur detta huvudsyfte utkristalliserar sig följande frågeställningar 

 Hur kan man organisera arbetet med problemlösning så att det utvecklar elevernas 

kunskaper i matematik? 

 Hur kan man på olika sätt bedöma/utvärdera elevernas kunskaper?  
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Teoretisk bakgrund 
 

Jag har i min teoretiska bakgrund valt att lyfta fram de två centrala områden jag haft 

huvudfokus på i mina olika delstudier, nämligen problemlösning och bedömning.  

 

Naturligtvis vore det också intressant att beskriva den forskning som finns kring hur elever 

utvecklas inom olika kunskapsområden inom matematik. Området är dock mycket stort och 

omfattande vilket medfört att jag valt att lyfta in det som är relevant i respektive delstudies 

resultat- och diskussionsdel.   

 

 

Problemlösning 
 

Varför skall vi arbeta med problem? 

Kursplanen i matematik föreskriver att vi ska arbeta med problemlösning i skolan, vi har 

alltså inget val och kan inte välja bort det. Genom att arbeta med problemlösning hjälper vi 

eleverna, menar Hagland, Hedrén och Taflin (2005), att utveckla sin förmåga att tänka både 

kreativt, logiskt, systematiskt och strukturerat, något som gagnar dem inte bara i skolan utan 

också i framtida vardags- och yrkesliv. Författarna menar vidare att undervisning i 

problemlösning kan leda till att eleverna får möjlighet att samla på sig många olika 

lösningsstrategier som de kan ha användning av i olika situationer senare i livet.  

 

Taflin (2003) lyfter fram ytterligare några argument för varför det är viktigt att arbeta med 

problemlösning i skolan. Hon menar att problemlösning kan vara en utmanande 

tankeverksamhet och tydliggöra kognitiva processer. Vidare kan arbetet med problemlösning 

också hjälpa eleven att se samband mellan matematik och verklighet. Genom att lösa 

matematiska problem får eleven också en allmän kompetens i att lösa även andra typer av 

problem. 

 

Att lära sig matematik genom att utgå från en konkret händelse i verkligheten till att övergå 

till att använda sig av en symbolisk representation får stöd i  grundskolans kursplan (2002) där 

det står att eleverna genom problemlösning skall kunna utveckla sina tankar och idéer, inse 

värdet av matematiska symboler samt kunna upptäcka matematiska samband. 

  

 

Vad är problemlösning? 

Ordet problemlösning används på många sätt och i många olika situationer. Mouwitz (2007) 

pekar på att man i det avbrutna arbetet med den nya kursplanen för gymnasiet, Gy -07 gjorde 

en åtskillnad mellan problem och rutinuppgift. Med problem menades en uppgift där det inte 

räckte, eller passade, att tillämpa de standardmetoder man lärt sig. En rutinuppgift däremot 

kan lösas just genom att tillämpa sådana metoder. Att lösa en rutinuppgift betraktades i 

förslaget som ett exempel på procedurförmåga, inte problemlösningsförmåga. Mouwitz menar 

vidare att man alltså inte kan säga att ett problem är ett speciellt slag av uppgifter utan en 

relation mellan en uppgift och den som skall lösa uppgiften. Det som är ett problem för någon 

kan således vara en rutinuppgift för någon annan. Likaså kan det som tidigare varit ett 

problem för någon övergå till en ren rutinuppgift.  

 

Wyndham, (i Taflin, 2003), har en bred definition på problemlösning. Han anser att eleverna 

hela tiden sysslar med att lösa problem, många formulerade utifrån verkligheten som ex att 

handla eller mäta. Problemlösning är alltså något som förekommer i såväl elevernas vardag 
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som i skolan. Intressant i detta sammanhang är att eleverna kan lösa ett problem utanför 

skolan men inte i skolan, de har alltså olika tillgång till sitt matematiska kunnande i olika 

situationer.  

 

Ahlberg (1995) beskriver problemlösning som den process som sker när eleverna resonerar 

om lösningen på ett problem.  Genom att samtala om olika lösningsstrategier och arbetssätt 

ökar medvetenheten om det egna tänkandet. Ahlberg menar också att det är viktigt att läraren 

hjälper eleven genom att ställa relevanta frågor om problemens innehåll. Annars finns en risk 

att eleven ger upp sina försök att lösa problemet. Som lärare måste man dock vara vaksam så 

att inte hjälpen blir ett lotsningsförfarande, vilket skulle kunna innebära att eleverna inte 

fördjupar sig i problemet eller tar egna initiativ till lösningen av detsamma.  

 

Barns förmåga att lösa problem i vardagsliv och i skola skiljer sig åt. Ett kritiskt skede i 

elevers matematikinlärning är när de ska övergå från sina informella, personliga 

lösningsstrategier till att använda sig av den formella skolmatematiken. Eftersom 

undervisning i matematik traditionellt inte tar sin utgångspunkt i barnens värld utan i skolans 

speciella krav på specifika lösningsmetoder och tabellkunskaper innebär det ett brott mot 

barnens egna sätt att tänka. En undervisning som tar sin utgångspunkt i problemlösande 

aktiviteter hjälper eleverna att ta steget från den informella till den formella matematiken. 

Dessutom tas den förståelse eleverna redan har till vara och får också chans att utvecklas 

(Ahlberg 1995).  

 

Hagland m.fl. (2005) definierar uttrycket uppgift som en rutin- eller standarduppgift – en 

övning som inte innebär några svårigheter för den som löser den. Uppgiften innehåller ingen 

text, den är bekant och innebär ren färdighetsträning för eleven. En variant av en uppgift är 

textuppgiften eller den benämnda uppgiften vilket är en ren rutinuppgift med text till. Texten 

är till för att visa en tillämpning av matematiken. Uttrycket problem definieras som en 

textuppgift vilket uppfyller tre kriterier, man vill lösa det, man vet inte riktigt hur man skall 

lösa det och det krävs ansträngning för att lösa det. Ett problem är alltså en uppgift som man 

inte har någon given procedur för att lösa. 

 

 

Rika problem 

Ovanstående tre kriterier är menar Hagland m.fl. (2005) dock inte tillräckliga för att inbjuda 

eleverna till reflektion och diskussion kring nya matematiska idéer. Genom att i 

undervisningen använda sig av så kallade ”rika problem” kan man däremot hjälpa eleverna att 

komma vidare i sin matematiska utveckling. För att ett problem skall kunna kallas rikt måste 

det förutom ovanstående tre kriterier innehålla följande: 

 

 Problemet skall introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier. 

Eleverna skall alltså komma i kontakt med nya matematiska begrepp och procedurer. De 

skall kunna använda sig av redan kända matematiska idéer, men också känna ett behov av 

att lära sig nya begrepp, procedurer och tekniker.  
 

 Frågeställningen skall vara lätt att förstå, alla skall kunna arbeta med det oavsett om man 

går i förskolan eller på högskolan. 
 

 Problemet skall upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. Ingen 

elev får uppleva problemet som en rutinuppgift som han eller hon löser utan att behöva 

tänka efter så mycket.  
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För att dessa kriterier skall uppfyllas krävs att problemet anpassas så att det passar aktuell 

elevgrupp eller enskilda elever. Förutom detta skall problemet, för att få kallas ett rikt 

problem, kunna lösas på olika sätt och med olika uttrycksformer (språkligt, med konkret 

material, med en bild eller med siffror). En del av lösningarna kan vara enkla, andra mer 

avancerade. Problemet skall också, menar författarna, kunna fungera som en brobyggare 

mellan olika matematiska områden. Läraren måste alltså när han eller hon formulerar ett 

problem fundera över vilka mål man vill att eleverna skall ha för sitt arbete dvs. ”vilken ny 

matematik” man vill att eleverna skall tillägna sig.  

 

Ytterligare två kriterier måste uppfyllas för att ett problem skall få kallas rikt, nämligen att det  

skall initiera matematiska diskussioner utifrån elevernas skilda lösningar och diskussionerna 

skall kunna visa på olika strategier, representationer och matematiska idéer. Problemet skall 

också kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem. Att de två sista 

kriterierna uppfylls hänger förstås på hur man som lärare lyckas organisera arbetet med det 

aktuella problemet. 

 

 

Strategier vid problemlösning 

När man löser ett problem kan man använda sig av många olika strategier. Som lärare är det 

viktigt att man lyfter fram och synliggör olika sätt att lösa ett och samma problem. Några av 

de strategier som eleverna kan använda sig av i problemlösningsarbetet beskrivs av Skoogh 

och Johansson (1991). 

 Formulera om problemet med egna ord: Om eleven sätter egna ord på vad han/hon skall 

göra ökar möjligheten att förstå problemtypen och hitta en angreppspunkt.  

 Göra på riktigt: Genom att utföra handlingen eller spela upp den på låtsas kan man 

komma åt lösningen på problemet.  

 Använa konkret material: Att använda pengar, gem, kottar eller liknande kan hjälpa 

eleven att lättare se lösningen.  

 Rita: Genom att göra en enkel skiss stöttas tanken och möjligheten att se och komma åt 

lösningen ökar.  

 Förenkla problemet: Om man byter ut t.ex. siffrorna i problemet blir beräkningen inte så 

svår. Man kan med hjälp av denna strategi ”komma på” hur man skall göra och byter 

därefter ut siffrorna till de ursprungliga.  

 

Johansson (2006) menar att det tar tid att lära sig de olika metoderna, de bör alltså ses i ett 

långsiktigt perspektiv där elevernas förmåga att angripa ett problem successivt utvecklas.  

 

 

Olika uttrycksformer vid problemlösning 
Besläktat med strategierna ovan är begreppet ”uttrycksformer”.  Det finns flera olika sätt att 

dela in uttrycksformerna vid matematisk problemlösning. Hagland m.fl. (2005) väljer att lyfta 

fram fyra stycken nämligen 

 Konkret uttrycksform: Eleven använder någon form av material för att lösa problemet. 

Detta kan sedan avbildas i någon form av figur. 

 Logisk /språklig uttrycksform: Eleven använder inga matematisk symboler utan hittar och 

förklarar lösningen med hjälp av ord. De resonerar sig alltså fram till svaret.  

 Algebraisk/aritmetisk lösning: Eleven använder siffror, bokstäver och andra matematiska 

symboler. 

 Grafisk/geometrisk lösning: Eleven ritar en bild, en graf, ett diagram eller en tabell för att 

sortera olika typer av data och därmed kunna lösa uppgiften.  
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Det är önskvärt att eleven växlar mellan och lär sig olika uttrycksformer, på det sättet blir de 

ett redskap för tankearbete och kommunikation menar Hagland m.fl.  

 

 

Kompetenser i matematik  

Under senare år har ett antal försök att kategorisera elevers kunskaper i matematik gjorts. I en 

artikelserie i Nämnaren (2:2006) beskriver Ryve följande matematiska kompetenser eller 

förmågor.  
 

Begreppsförståelse: En elev som har denna kompetens kan se relationen mellan matematiska 

idéer och procedurer. Eleven vet hur olika begrepp, fakta och beräkningsmetoder förhåller sig 

till varandra. Att ha en begreppsförståelse innebär att eleven behöver lära sig färre saker 

utantill. Han eller hon har också förmåga att se hur matematiken hänger samman. Kort sagt att 

ha begreppskompetens innebär att man är förtrogen med innebörden i ett begrepps definition.  

För att komma åt en elevs begreppskompetens kan man använda uppgifter med olika 

infallsvinklar.  

 

Räknefärdighet: Denna kompetens innebär att effektivt kunna utföra beräkningar på flera 

olika sätt. Det innebär också att man har en förmåga att kunna överslagsräkna och bedöma 

rimligheten i ett svar. 

 

Problemlösningsförmåga: När en elev har denna kompetens kan de lösa problem på olika sätt 

men också formulera egna problem med utgångspunkt i vardagssituationer.  

 

Resonemangskompetens: Elever med denna kompetens kan argumentera för och förklara 

varför ett svar är rimligt. Han/hon kan också väga olika lösningar mot varandra.  

 

Ytterligare en kompetens, kommunikationskompetens, beskrivs av Palm, Bergqvist, Eriksson, 

Hellström och Häggström (2004).  Att inneha en kommunikationskompetens innebär dels att 

man kan tolka information med matematiskt språk, dels att kunna producera och framföra 

information på matematiskt språk. Detta innebär alltså bland annat att man som elev måste 

behärska den matematiska terminologin. Ett sätt att komma åt om eleven tillägnat sig denna 

kompetens kan vara att be eleven beskriva eller förklara olika begrepp eller metoder, ett annat 

att konstruera uppgifter som ställer särskilda krav på redovisning och matematiskt språk.  

 

Palm m.fl. menar att en elev med problemlösningskompetens kan tillämpa sina kunskaper i en 

för honom eller henne ny situation. Om en uppgift kräver problemlösningskompetens eller ej 

beror alltså inte bara på uppgiften och hur den ser ut utan är beroende av kombinationen 

uppgift och problemlösare. I detta sammanhang är det viktigt att återigen lyfta fram att en 

uppgift som kräver problemlösningsförmåga behöver vara annorlunda än den eleven är van 

vid. Det kan också vara en uppgift av sådan komplex karaktär att eleven inte kan använda sig 

av en färdig lösningsprocedur. Ett sätt att konstruera en sådan uppgift är att göra 

frågeställningen omvänd i jämförelse med de flesta uppgifter eleven stöter på.  

 

 

Att välja problem 

Matematiklärande via problemlösning kräver enligt Wyndhamn (i Taflin, 2003) att man som 

lärare väljer problem med omsorg. Det kan t.ex. vara ett problem för att introducera ett visst 

matematiskt område. Nya matematiska tekniker upptäcks av eleven och så småningom 

övergår problemet till en ren rutinuppgift.  
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Det är alltså viktigt att fråga sig vilken typ av kunskap vi vill att eleverna skall uppnå, dvs. 

vad vill vi att de skall lära sig? Handlar det om att försöka specificera vilka delar av 

matematiken som eleverna skall behärska eller handlar det om vilka kompetenser (förmågor) 

vi vill att de skall utveckla?  

 

Problem skall, menar Taflin (2003), vara konstruerade så att eleverna lär sig nya matematiska 

begrepp och nya matematiska strategier/representationsformer. De bör också leda till att 

eleven tillägnar sig ett nytt matematiskt språk, dvs. en ny terminologi. Läraren måste alltså, 

anser Taflin, kunna anpassa problemet till eleven och veta viken kunskap som aktualiseras av 

den aktuella uppgiften. Sist men inte minst måste eleven också veta vad uppgiften går ut på 

och vad han eller hon skall lära sig av den.  

 

 

 

Bedömning  

 

Historik 

Den didaktiska forskningen har under de senaste åren bytt fokus, från att ha intresserat sig för 

undervisning är det nu lärandet som står i centrum. Också när det gäller bedömning av elevers 

kunskaper har det skett en förskjutning. Lindström (2005) menar att traditionen har varit att 

bedömning har utförts av läraren för att kontrollera vad eleverna lär sig, man har alltså hållit 

isär bedömning och lärande. Traditionen har också varit att man bedömt det som varit lätt att 

bedöma, nämligen det enkelt mätbara, som faktakunskaper och färdigheter. Vidare har 

produkten stått i fokus, dvs. tonvikten har lagts på de rätta svaren. Slutligen har bedömningen 

skett i huvudsak med hjälp av skriftliga prov.  

 

Från att ha sett på bedömning på detta sätt, menar Lindström, använder vi numera bedömning 

för att befrämja och diagnosticera lärandet. Bedömning av och för lärandet går hand i hand, 

eleven involveras och man bedömer förmågor som kommunikations- och problemlösnings-

kompetens. Processen är central och man försöker kartlägga elevens starka och svaga sidor, 

rätt eller fel svar är alltså inte det viktigaste. Bedömningen sker inte längre enbart genom 

skriftliga prov, utan nu är ambitionen att vi skall försöka fånga elevernas förmågor på många 

olika sätt. PRIM-gruppen (Skolverket 2003) lyfter fram att eleven kan visa sitt kunnande i 

handling, i bild, med ord (talade eller skrivna) och med hjälp av symboler. Symbolerna kan 

vara både informella som t.ex. streck och formella som t.ex. siffror, likhetstecken osv.    

 

Denna nya syn på bedömning kräver förstås att läraren använder andra sätt att diagnosticera 

och analysera elevernas kunnande än tidigare. Det kräver också andra och nya sätt att 

dokumentera kunnandet än den traditionen bjudit.  

 

 

Formativ och summativ bedömning  

Bedömning av kunskap och kompetens kan fylla olika funktioner. Den så kallade summativa 

bedömningen sker oftast i slutet av ett avsnitt eller en kurs och har som huvudsyfte att 

kontrollera vad eleverna lärt sig. Oftast görs en summativ bedömningen för att man ska kunna 

sätta ett betyg eller för att kunna jämföra klasser eller skolor med varandra En summativ 

bedömning används ofta, menar Lindström (2005), som ett urvalsinstrument vid intagning till 

högre studier.   
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En formativ bedömning däremot äger rum i samband med undervisningen och används för att 

stötta eleven fortlöpande. Formativ bedömning ska utgöra utgångspunkten för en diskussion 

och en åtgärdsplan för hur en elev kan stimuleras i sitt lärande och förbättra sina prestationer. 

En sådan bedömning skall ske kontinuerligt och den som bedöms skall få en kvalitativ 

feedback på sitt kunnande (Pettersson 2005). En formativ bedömning har positiva effekter på 

elevernas lärande. Om man som elev vet vad man kan och vart man ska, lär man sig mer och 

bättre. (Black & Wiliams, 1994). 

 

 

Vad krävs för att kunna göra en formativ bedömning?  

Naturligtvis måste man för att kunna göra en formativ bedömning veta vad det är eleverna 

skall lära sig. Man måste, menar Lindström (2005), känna till vilka kunskapskvalitéer och 

kvalitativa nivåer som är relevanta för eleven att lära sig. Det krävs alltså att man som lärare 

har en ämneskompetens, att man vet hur elever utvecklas och att man kan fånga och analysera  

elevernas kunnande på många olika sätt.  

 

 

Vad skall bedömas?  

Vad man bedömer är, enligt Pettersson (2005), också väsentligt därför att det ger en signal om 

vad som är viktigt att kunna.  Den kunskapssyn som genomsyrar våra styrdokument 

förutsätter att vi bedömer elevernas kunskaper på andra sätt än tidigare. Provuppgifterna skall 

inte vara ett redovisande av minneskunskaper utan måste konstrueras så att de svar eleven ger 

kan analyseras. Uppgifterna skall också visa på kvalitéer i kunnandet. Uppgifter i matematik 

bör, enligt Pettersson, ha en inriktning mot problemlösning, tillämpningar och kombinationer 

av olika kunskapsområden inom matematiken. 

 

I bedömningsprocessen måste man analysera hur eleven arbetat med uppgiften. Några viktiga 

aspekter är då enligt Pettersson att man fokuserar på vilka sätt eleven har arbetat med 

uppgiften på. Vidare bör man fokusera på vilka kunskaper eleven visar/inte visar att han eller 

hon behärskar. Återigen måste den bedömande läraren ha gedigna kunskaper i såväl ämnet 

som ämnets didaktik.  

 

En komplikation som kan uppstå är att vi i en bedömningssituation inte kan vara helt säkra på 

att eleven verkligen visar det han eller hon kan eller att vi drar rätt slutsatser av det som visas. 

Ibland kan en elev visa ett kunnande i en situation men inte i en annan. Elever kan alltså ha 

olika tillgång till sitt kunnande i olika situationer, det man kan utanför skolan behöver inte 

heller, enligt Pettersson, komma läraren till del.   
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Metod  
 

Syftet med studien är att utpröva, genomföra och utvärdera några olika pedagogiska modeller 

för utveckling av barns matematiska förmåga med utgångspunkt i arbete med matematisk 

problemlösning, samt att problematisera bedömningen av barnens kunskapsutveckling.  

 

Mitt syfte antyder att studien präglas av en etnografisk ansats i vilken tonvikten ligger på att 

forskaren, för att förstå andra människors sätt att lära och leva, söker fånga och beskriva 

människors erfarenheter (Kullberg 1996).    

 

I följande avsnitt beskrivs det tillvägagångssätt jag har använt mig av vid studiens 

genomförande. Först redogörs för etnografin vad gäller bakgrund och grundläggande tankar.  

Därefter beskrivs de metodologiska ställningstagandena. Till sist kommenteras och redovisas 

tolknings - och analysfasen. 

 

 

 

Etnografi  
Karakteristiskt för etnografin, eller fältstudien, är att forskaren gör systematiska och 

noggranna observationer och försöker se bakom det som sker och sägs. Den etnografiska 

traditionen har sitt ursprung i antropologin och etnologin. Inom antropologin sökte man lära 

om människans ursprung och utveckling, medan man inom etnologin sökte kunskap om 

kulturers uppkomst och utveckling. Så småningom kom dock etnografin att bli den 

vetenskapliga beskrivningen av såväl människan och dess fysiska och psykiska utveckling 

som utvecklingen av folkslag och nationer. Antropologin och etnologin hade från början 

ingen tydlig metodologi. Etnografin kom dock så småningom också att bli både antropologens 

och etnologens arbetsredskap och metodologiska hjälpmedel för att systematiskt samla in, 

bearbeta samt analysera insamlat och producerat material (Kullberg 1996). 

 

En grundläggande tanke inom etnografin är, menar Kullberg vidare, att forskaren söker fånga 

människors erfarenheter genom deras sätt att uttrycka dessa. Genom att följa och dokumentera 

den beforskades handlingar och utsagor och försöka se bakom det som sker och sägs får 

forskaren insikt i andra människors erfarenhetsvärld.  

 

I en etnografisk studie eftersträvas delaktighet. Hammersley och Atkinson (1996) lyfter fram 

att vi är en del av den verklighet vi beforskar och vi kan inte ställa oss utanför den. Däremot 

kan vi reflektera över den. Till skillnad mot den positivistiska vetenskapsfilosofin vilken 

studerar olika fenomen i tillrättalagda och artificiella miljöer är etnografin vardagsnära och 

därmed mer adekvat när det gäller hur forskningen kan bidra till ökad förståelse för t.ex., som 

i föreliggande studie, matematikinlärning.  

 

Etnografin har i föreliggande studie vissa drag av aktionsforskning där ett tänkande kring den 

egna praktiken utvecklas genom ett samspel mellan den praktikgrundande 

förtrogenhetskunskapen och teoretisk kunskap. Aktionsforskningens upphovsman Kurt Lewin 

talar om förståelse och förändringar av mänskliga handlingar som en cyklisk process vilken 

innehåller ett mönster med stegen planera, agera, observera och reflektera. (Rönnerman 

1998). En brygga mellan etnografi och aktionsforskning kan utgöras av ex Whyte (i 

Henriksson & Månsson, 1996)  och den aktionsinriktade etnografin.  
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Undersökningens genomförande 

 

En kort beskrivning av klassen och skolan 
Klassen där jag genomförde min studie bestod av 21 elever i skolår två. Skolan, som är en F-

6-skola, ligger i ett stabilt villa och radhusområde.  

 

Att jag valde just denna klass och denna skola för min studie berodde på att jag sedan tidigare 

kände till att man hade ett arbetssätt vilket jag trodde skulle kunna vara en bra utgångspunkt 

för min studie. Eleverna hade sedan starten i år 1 arbetat utan traditionella läroböcker. I stället 

utgick läraren i sin undervisning från konkret och laborativt material. Ett ex på det är hur man 

arbetade med glasspinnar för att introducera positionssystemet. För varje dag man gick i 

skolan flyttades en glasspinne till en burk kallad ”guldburken”. Efter hand buntades pinnarna 

ihop till tio-buntar och hundrabuntar. Med utgångspunkt i glasspinnarna undersökte man 

talraden, positionssystemet och olika talmönster.   Eleverna arbetade alltså mycket praktiskt 

och man ”talade" mycket matematik. Redan från början fick de berätta och förklara hur de 

tänkte när de löste olika uppgifter och problem. Fokus i undervisningen låg på att eleverna 

skulle tillägna sig hållbara och generaliserbara strategier. Färdighetsträningen var, och är, 

varierad och sker ofta genom olika aktiviteter såsom lek och spel.  

 

 

Tre delstudier  
Tillsammans med klassens lärare har jag genomfört en studie bestående av tre olika 

delstudier. När vi designade de olika delstudierna frågade vi oss vilken typ av kunskap vi ville 

att eleverna skulle tillägna sig. Handlade det om att försöka specificera olika delar av 

matematiken som eleverna skulle lära sig att behärska eller handlade det om vilka 

kompetenser (förmågor) vi ville att de skulle utveckla? Vi beslöt att ha olika fokus i olika 

delstudier. Således kom de två första delstudierna att ha huvudfokus på olika delar 

(kunskapsområden) inom matematiken, medan den tredje delstudiens fokus låg på att utveckla 

elevernas problemlösningskompetens. Tyngdpunkten i arbetet ligger på delstudie 1.  

 

 

Delstudie 1 

I den första delstudien undersökte vi om det gick att hjälpa eleverna att utveckla och 

effektivisera sina aritmetiska beräkningar med hjälp av arbete kring problemlösning. 

Problemen konstruerades så att eleverna skulle kunna utveckla ny matematisk kunskap genom 

att lösa samma problem på ett nytt sätt, antingen med hjälp av en ny strategi och/eller med 

hjälp av en ny uttrycksform. Svårighetsgraden liksom valet av siffror var av avgörande 

betydelse för att eleverna skulle kunna utvecklas vilket innebar att vi lade ned en del tid och 

möda på att konstruera så ”bra” uppgifter som möjligt.  

 

Eleverna arbetade med problemen i en serie på fem lektioner. Vid det första tillfället 

diagnosticerades eleverna och delades därefter in i fyra olika grupper. Vilken grupp eleven 

hamnade i styrdes av de behov han eller hon hade, dvs. vilken matematik han eller hon 

behövde arbeta vidare med. Vid tillfälle ett och två arbetade jag och klassläraren tillsammans 

med elevgruppen, vid de övriga tillfällena arbetade klassläraren på egen hand. Cirka tio 

veckor efter avslutat arbete genomförde vi tillsammans en skriftlig diagnos. 
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Delstudie 2 

I delstudie två arbetade klassläraren själv med ett problem vars huvudsyfte var att utveckla 

elevernas rumsuppfattning samt deras kunskaper kring längdmätning.  

 

 

Delstudie 3 
I den tredje och sista delstudien undersökte vi tillsammans om vi kunde utveckla elevernas 

förmåga att angripa ett nytt problem.  

 

Innehållet i de olika delstudierna beskrivs för enkelhetens skull mer ingående under varje 

delstudie. I respektive resultatdel beskrivs och analyseras också elevernas arbete och mate-

matiska utveckling 
  

 

Elevernas tillvägagångssätt och svar bedömdes fortlöpande och nya mål sattes upp med hjälp 

av bedömningsunderlaget BeMa (Dimming m.fl. 2005). PRIM-gruppens
1
 analys- och 

diagnosmaterial (Skolverket 2000) användes också till viss del för att fånga elevernas lärande. 

 

 

 

Metodologiska ställningstagande  
 

Tillvägagångssätt vid dataproduktion 

Den mest kännetecknade dataproduktion inom etnografin är, menar Kullberg (1996), den 

direkta observationen (där forskaren oftast är en deltagande observatör), samt intervjun och 

samtalet. Dessutom samlas diverse artefakter samt olika dokument in. Forskaren analyserar 

informationen och materialet fortlöpande och genomför slutligen efter det att studien är 

genomförd en fördjupning av den analys som pågått under hela tiden. 

 

I min studie fungerade jag som deltagande observatör i delstudie ett och tre. Jag fanns vid de 

flesta tillfällen, framför allt i början och slutet av respektive delstudie, med i klassrummet och 

fungerade och uppträdde som en vanlig lärare för eleverna.  

 

Delstudie två är en indirekt studie där jag dels fick ta del av insamlat material, dels 

intervjuade läraren kring den lektionsserie hon genomförde med eleverna kring deras 

rumsuppfattning och förståelse för längdmätning.  

 

 

Deltagande observation  
Som deltagande observatör var jag lärare för barnen samtidigt som jag beforskade dem och 

deras ordinarie lärare.  Henriksson och Månsson (1996) menar att man som deltagande 

observatör inte kan förlita sig på några formella regler kring sin forskning eftersom några 

sådana inte finns, däremot finns såväl fallgropar som svårigheter. Några av dem kommer att 

belysas under avsnittet ”Tillförlitlighet”.    

 

Syftet med deltagande observation är att försöka se verkligheten så som aktörerna själva ser 

den. Detta kräver att forskaren, så långt det är möjligt, låter sig införas i den värld han/hon 

studerar. Gruppen eller de i gruppen ingående individerna avgör själva hur mycket eller hur  

 
1 

PRIM-gruppen vid Lärarhögskolan i Stockholm ansvarar för nationella prov, diagnoser och analyser i matematik.  
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lite de låter forskaren involveras. Deltagande närvaro kräver, förutom en interaktiv och 

 kommunikativ närvaro med alla sinnen öppna, också total sinnesnärvaro. Dessutom måste 

man som forskare observera allt, åtminstone till en början. Grundtanken är vidare att 

forskningsfrågorna växer fram och preciseras under själva forskningsarbetet. Det ideala är att 

det under själva forskningsprocessen sker en växelverkan mellan konkret empiriskt 

kunskapssökande och analys (Henriksson & Månssons 1996)  

 

Det är också betydelsefullt, enligt Gulick (1977, i Kullberg, 1996), att man som deltagande 

observatör gör sin egen personlighet till föremål för reflektion, först då kan man skapa 

möjligheter till att distansera sig till sig själv. Genom att distansera sig ökar också möjligheten 

att ta emot och sortera information.  

 

Hammersley och Atkinson (1996) beskriver fyra olika typer av deltagande observatörer. De 

fyra typerna är: ”The complete observer”(den totala observatören), ”Observer as a 

participant” (observatören som deltagare), ”Participant as observer” (deltagaren som 

observatör) samt ” Complete participant” (den totale deltagaren). I delstudie 1 och 3 

fungerade jag i rollen som ”Participant as observer” dvs. eleverna och läraren visste att jag var 

i klassen för att jag var intresserad av och ville lära mig mer om elevers matematiska 

problemlösande, samtidigt som jag deltog i arbetet kring det. Walcott (1988, i Kullberg 1996) 

gör en annan indelning av deltagande observatörer: Den aktiva deltagaren, den privilegierade 

observatören och den inskränkte observatören. Om jag skulle använda mig av denna indelning 

ser jag mig själv som ”den aktive deltagaren” dvs. jag utför ett arbete i klassen samtidigt som 

jag utför ett forskningsarbete.  

 

I delstudie två fungerade jag enligt Hammersleys och Atkinsons (1996) sätt att se på den 

deltagande observatören som en ”Complete observer” dvs. den totala observatören som bara 

”tittar på”.  

 

 

Intervjuer och samtal  
För att få en tydlig bild av elevernas matematiska utveckling och vad som hände i 

klassrummet intervjuade jag klassens lärare, dels efter det att varje delstudie var avslutad men 

också vid några tillfällen medan de olika delstudierna pågick. Under intervjuerna, som 

spelades in på band, tittade vi tillsammans i elevernas räknehäften och resonerade kring de 

analyser läraren och jag gjort kring elevernas tillvägagångssätt när de arbetat med de olika 

problemen. Naturligtvis samtalade vi också mycket med varandra under studiens gång de 

väsentligaste delarna i dessa samtal antecknades fortlöpande. 

 

I en etnografisk studie används både samtalet och intervjun integrerat. Studiens fram-

skridande och kontexten styr vilket sätt som skall användas när, var och hur. En etnografisk 

intervju kan antingen vara formell eller informell. I det senare fallet är det, menar Kullberg 

(1996), samtalet som avses. I en etnografisk intervju använder man sig oftast av så kallade 

öppna frågor, dvs. frågor som tex. ”Vad såg du/upplevde du när…” Det är också viktigt att 

inte bara lyssna till svaren utan också till det som sägs mellan raderna.  

 

I mina intervjuer med klassläraren, såväl de formella som de informella, använde jag mig 

mest av öppna frågor vilket krävde att jag hade en djupare förståelse för och kunskap kring 

det ämne vi sampratade kring, något som är nödvändigt enligt Kullberg (1996).  
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Dokumentation och artefakter  

I den första delstudien fick eleverna i anslutning till varje problem de löste skriva ned hur de 

gått tillväga och vilken strategi de använt. Detta kompletterades med en muntlig redovisning 

där var och en ingående fick berätta för mig eller klassläraren om sina lösningsstrategier. 

Anteckningar kring varje elevs tankegång och utveckling gjordes alltså kontinuerligt i de 

räknehäften eleverna använde vid varje lektionstillfälle.  

 

I den andra och tredje delstudien antecknade vi fortlöpande vad barnen gjorde och sa. Vi 

fotograferade dem också när de löste de olika problemen praktiskt och kompletterade det hela 

med minnesanteckningar efter varje lektion.  

 

 

Etiska övervägande  
I början av studien informerades föräldrarna via brev om studien, de tillfrågades också om de 

tillät att jag i kodad form skrev om just deras barns matematiska utveckling. Av etiska skäl 

och för att säkerställa elevernas och klasslärarens rätt till anonymitet är alla namn i de olika 

delstudierna fingerade.  

 

Som deltagande observatör måste man vara medveten om den kritik som ibland lyfts mot 

deltagande observation. Kritikerna ifrågasätter den vetenskapliga objektiviteten. Forskare 

inom den kvalitativa forskningstraditionen menar dock, enligt Henriksson och Månsson 

(1996), att genom att vara medveten om och försöka utveckla metodologiska procedurregler 

för den kvalitativa forskningen och tillämpa dem kan man garantera en objektivitet.  Det är 

också viktigt att reflektera över vilken betydelse de olika roller man intar har för ens 

observationer. Whyte (1991, i Henriksson & Månssons, 1996) beskriver något han kallar  den 

aktionsinriktade etnografin, vilken innebär att fältarbetaren både kan och bör hjälpa dem 

han/hon studerar. Först då kan nya fenomen uppenbara sig, något man kanske inte annars 

skulle ha kunnat studera. I delstudie 1 och 3 fanns jag som jag beskrivit ovan med i klassen 

och fungerade som en vanlig lärare. Naturligtvis påverkade jag eleverna i det de gjorde och 

det de presterade, detta var också ett av studiens syfte eftersom jag ju ville ”utpröva, 

genomföra och utvärdera några olika pedagogiska modeller för utveckling av barns 

matematiska förmåga”. Jag hade alltså i min studie fokus på barnens lärande, inte på den 

undervisande läraren.   

 

Kullberg (1996) resonerar kring möjligheterna att verkligen se något nytt om man är alltför 

väl förtrogen med fältet. Här råder olika uppfattningar. Själv såg jag det som en styrka att 

vara väl förtrogen och införstådd med det vi arbetade kring.  Jag är övertygad om att det 

hjälpte mig att fånga elevernas matematiska kunnande på ett sätt jag aldrig skulle ha kunnat 

gjort om jag inte varit väl insatt i yngre elevers matematiska utveckling och bedömning av 

deras kunskapsnivåer.  

 

 

Bearbetning och analys 
Mitt material dvs. elevernas arbeten, intervjuerna, fotografierna  och de fortlöpande anteck-

ningarna har analyserats fortlöpande under hela studien. Mitt huvudfokus har legat på 

processen i elevernas matematiska tänkande, vilket naturligtvis inneburit att jag vid upprepade 

tillfällen tittat igenom elevernas lösningar samt läst och lyssnat till de kommentarer klassens 

lärare haft kring elevernas kunskapsutveckling.  Under analysarbetet har jag också fördjupat 

mig i och tagit del av didaktisk litteratur kring yngre barns matematiklärande. Varje delstudie 

gjordes var för sig, de var alltså avgränsade från varandra tidsmässigt.  
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Tillförlitlighet och trovärdighet 

Har då studien mätt det som avsågs att mäta? Naturligtvis kan man i en kvalitativ studie som 

denna inte ”mäta” resultatet, istället handlar det om att ingående analysera kvalitéerna i 

elevernas tänkande.  

 

 

Inre validitet - Reliabilitet  

Inre validitet handlar om studiens resultat och verkligheten stämmer överens. Kvale (1997) 

lyfter fram tre aspekter av inre validitet nämligen, kontrollen, ifrågasättandet och 

teoretiseringen.  

 

När det gäller kontrollen handlar det om att anlägga en kritisk syn på den analys man gör. 

Genom att kontrollera och diskutera trovärdigheten i det man som forskare ser och upplever 

ökas trovärdigheten. Jag och klassens lärare stämde kontinuerligt och fortlöpande av med 

varandra det vi såg och upplevde. Att vi ofta var två om att se samma situation medförde 

också att vi kunde anlägga just den kritiska syn som krävs.  

 

Ifrågasättandet handlar i mitt fall om att fundera över om det eleverna sa och visade var 

sanningen. Kunde de mer än vad de visade, gjorde de sitt bästa? Ifrågasättandet handlar också 

om det som jag och klassens lärare uppfattade, såg vi hela sanningen? 

 

Teoretiseringen slutligen innebär att man som forskare har en teoretisk föreställning om vad 

som undersöks, först då kan man ringa in arten av de fenomen som undersöks. Genom att 

fortlöpande läsa aktuell och relevant litteratur kring barns matematiklärande och bedömning 

höll jag teorin levande.  

 

Henriksson & Månsson (1996) antyder att direkta erfarenheter av klassrumssituationen och 

matematikundervisning så som jag hade är inte bara en fördel. Risken fanns att jag skulle bli 

hemmablind och inte kunde utmana mig själv att se bakom det för mig självklara. Trots detta 

försökte jag att distansera mig och tillsammans med klassens lärare analysera det eleverna 

visade kring begreppsförståelse och matematiskt tänkande.  

 

Tack vare att vi var två ”lärare” som tillsammans genomförde studien och att vi var 

noggranna i våra beskrivningar av det barnen gjorde och sa, bör tillförlitligheten i mina data 

ha stärkts. Vi använde också flera olika datakällor vilket ytterligare stärker tillförlitligheten. 

Henriksson och Månsson (1996) menar att man genom att ”triangulera data”, dvs. genom att 

använda flera olika datakällor har man en större chans att komma närmare sanningen. I mina 

studier använde jag två huvudtekniker, skriftlig dokumentation och samtal/intervjuer, vilket 

medförde att jag hade möjlighet att genomföra en djupare och mer ingående analys 

 

 

Yttre validitet - Generaliserbarhet  

Kan studiens resultat översättas till andra situationer? Eftersom eleverna och klassen liksom 

klassens lärare är unika med sina erfarenheter och förutsättningar är inte resultatet direkt  

översättningbart till andra elever och klasser. Kvale (1997) menar att ”varje situation är unik 

och att varje fenomen har sin inre struktur och logik”. Min förhoppning är dock att man som 

lärare kan känna igen sig i och ta del av de erfarenheter jag och klassens lärare gjorde under 

och i våra studier.  Min förhoppning är också att lärare skall få inspiration i sitt arbete med 

elevers matematiklärande med utgångspunkt i den studie jag gjort.  
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Resultat 

 
Delstudie 1: Genomförande, resultat och analys  
 

Bakgrund 

Redan på våren i år ett träffade jag klassen och fick då möjlighet att, som en del i det löpande 

arbetet kring problemlösning, arbeta tillsammans med eleverna med ett problem som kom att 

bli upprinnelsen till den första delstudien. Elevernas hade många olika lösningsstrategier och 

tillvägagångssätt för att komma fram till lösningen på problemet de arbetade med, de visade 

också upp väldigt olika kvalitéer i sitt matematiska kunnande. Många tankar väcktes hos mig 

under lektionen vilket så småningom ledde till jag ett år senare, som en del i min studie, valde 

att fördjupa mig i just den problemtyp eleverna arbetat med under mitt besök i klassen.  

 

Problemet eleverna arbetade med var ”Vaktmästaren skall smörja alla hjul på leksakerna i 

lekboden. Det finns fyra trehjulingar, tre sparkcyklar och två kärror. Hur många hjul måste 

vaktmästaren smörja?” 

 

Eleverna visade alltså upp en mängd olika lösningsstrategier, de hanterade också de 

numeriska beräkningarna på väldigt olika sätt. Nedan har jag valt att lyfta fram och beskriva 

några olika elevers strategier och lösningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Eleven, en flicka, hade till en början väldigt svårt att 

komma på en lösningsstrategi. Hon satt länge och var 

ganska bekymrad innan hon så smånin- gom ritade av alla 

cyklar och kärror för att därefter räkna antalet hjul som 

hon ritat.  

 

      Man kan på bilden se hur nöjd hon är över   att 

      till slut ha kommit på ett sätt att lösa problemet, 

      hon ritar ballonger och hjärtan föra att visa hur 

      glad hon är.  

 

 

 
 

2. Också den här eleven ritar men har förenklat sin bild 

genom att enbart rita hjulen. Bilden är inte strukturerad så 

till vida att de olika cyklarnas och kärrornas hjul är ritade 

i grupper var för sig. Detta skulle kunna medfört att det 

var svårt att hålla ordning på vilka cyklar som var 

räknade och inte, trots detta har eleven kommit fram till 

rätt lösning 

 

1 

1
 

 

1 

2 
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Att elever i ett och samma skolår visade upp så olika nivåer i sitt matematiska kunnande 

väckte förstås tanken hos mig om det var möjligt att utifrån dessa lösningar gå vidare och 

organisera undervisningen på ett sådant sätt att varje elev fick möjlighet att arbeta vidare med 

det han eller hon behövde. När jag inför delstudie ett konstruerade det första problemet valde 

jag alltså att fortsätta med samma problemtyp som den vi arbetat med ett år tidigare. Denna 

gång gjorde jag uppgiften i tre varianter med ökad svårighetsgrad så till vida att de siffror och 

 

 
 

 

 
 

 

 

3. Eleven har ritat hjulen och också fått med några 

additionstecken Hjulen  är  grupperade  så  att  varje  

”cykelsort” hamnar var för sig vilket gör det lättare att 

hålla ordning på vad man skall och har räknat.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Alla hjulen är ritade på båda sidor om likhetstecknet. 

Additionstecknet finns också  med. 

 

 

Klassen hade börjat nyligen börjat arbeta med de 

matematiska symbolerna +, - och =,   vilket syns i 

dessa båda lösningar.    

 

 

5 
 

5. Eleven använder sig av upprepad addition och använder 

de matematiska symbolerna rätt. 

 

 

 

6. I den här lösningen har eleven lagt ihop alla cyklar av 

samma sort och sedan gjort en korrekt addition, vilket 

kräver för åldern goda kunskaper i huvudräkning. 

(Möjligen har eleven utnyttjat kunskaper om 

tiokamraterna och lagt ihop 12 och åtta i huvudet för att 

därefter addera sex).  ”För säkerhets skull” är lösningen 

dessutom skriven med ord. Man ser också tydligt vilka 

olika slags cyklar de olika termerna representerar.  

 

 

 

7. Denna lösning påminner om den ovanstående. Värt att 

notera är dock att likhetstecknet inte används korrekt. 

 

 

 

  
1 

2 

5 

6 

7 

2
 

 

3 

4 

 

3 

4 

3 

4 
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tal eleven skulle hantera låg inom olika talområden. I den tredje varianten kunde eleven om 

han eller hon ville och behärskade med fördel använda sig av multiplikation.  

 

De tre varianterna var: 
 

1. Hjälp oss att ta reda på hur många ben vi har tillsammans! 

      Vi är 2 myror och en spindel. 

       

2. Hjälp oss att ta reda på hur många ben vi har tillsammans! 

Vi är 2 spindlar, 6 hönor och 3 myror.  

 

3. Hjälp oss att ta reda på hur många ben vi har tillsammans! 

Vi är 2 spindlar, 5 myror och 11 hönor.  

 

 

I denna problemtyp hade eleverna möjlighet att arbeta med och utveckla kunskaper kring 

 tolkningen av ett problem, 

 att gå från en konkret lösning till en matematisk lösning, 

 likhetstecknets betydelse, 

 talsortsräkning  

 att utnyttja dubblor och talmönster för att lättare kunna göra en beräkning, 

 att gå från upprepad addition till multiplikation.  

 att arbeta strukturerat med mellanled. 

 

Arbetet med problemtypen genomfördes under fem lektionstillfällen vilka beskrivs nedan. 

Med utgångspunkt i de fem lektionerna kommer jag sedan att belysa två elevers matematiska 

utveckling genom lektionsserien.  

 

 

Lektionstillfälle 1 Tidsåtgång ca 80 minuter, arbete i halvklass. 
 

 Lektionen inleddes med ett samtal kring hur många ben olika slags djur kunde ha.  

 

 Eleverna fick därefter problemet och löste det på det sätt de själva ville. Ingen hjälp eller 

undervisning gavs. Alla fick från början det medelsvåra problemet, de elever som hade 

svårt att komma igång gavs möjlighet att lösa det lättare problemet först för att på så sätt 

hitta en lösningsstrategi. 
 

 När eleverna löst problemet och förklarat för mig eller klassläraren hur de gjort/tänkt 

(vilket antecknades) fick de lösa en svårare variant av problemet.   
 

 Eleverna självvärderade sig genom att sätta x på en skala från lätt till svårt.  

      Tyckte de uppgiften hade varit lätt eller svår att lösa?  
                                           Lätt                                                  Svårt                                    

     

 Eleverna fick sedan hitta på ett eget liknade problem och lösa det, på så sätt fick vi veta 

om eleven hade förstått problemtypen och de matematiska idéer det byggde på.   

 

 Därefter samlades eleverna och jag lyfte fram de olika uttrycksformer och 

lösningsstrategier som förekommit i gruppen. Allt skrevs upp på ett blädderblock i den 

ordning som framgår av bilden på nästa sida.  
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 Till sist gjorde eleverna en ny självvärdering. Den här gången fick de rita en glad 

respektive ledsen mun på en gubbe beroende på om de tyckte att lektionen hade varit rolig 

eller tråkigt. Vi lyfte fram skillnaden mellan lätt/svårt och roligt/tråkigt vilket visade sig 

inte var så lätt att hålla isär för en del av eleverna. Många uppfattade att det som är lätt 

också är roligt vilket ju inte behöver vara fallet. 

 
 

Klassläraren och jag tittade efter lektionstillfället igenom de olika lösningarna, också denna 

gång uppvisade eleverna en stor variation av lösningsstrategier och beräkningsmetoder. Vi 

funderade över vilken matematik de olika eleverna behövde utveckla och delade därefter in 

eleverna i 4 olika grupper. Grupperna gjordes så att de blev så homogena som möjligt, elever 

som behövde träna/arbeta vidare med ungefär samma saker hamnade alltså i samma grupp.  

Att det skull vara lika många barn i varje grupp var således oväsentligt.   

 

Slutligen formulerade vi också mål utifrån BeMa-pärmen (se utdrag bilaga 1) för de olika 

grupperna. Målen presenterades och förklarades senare av klassläraren för varje enskild elev 

och sattes därefter in i deras portfolio. Vid lektionstillfälle 2-5 repeterades sedan målen i de 

olika grupperna, varje elev var alltså väl insatt i vad det var han eller hon skulle träna 

och/eller bli bättre på.    

 

Målen för eleverna i de fyra grupperna var följande: 

Grupp 1 

 Att kunna förstå problemet. 

 Att kunna lösa problem med två termer. 

 Att kunna gå från en konkret lösning till 

en ritad lösning. 

 Att kunna gå från en bild till att använda 

sig av ”mattespråket". 

 Att använda sig av tiokompisarna. 

 Att använda sig av dubblorna. 

Grupp 2 

 Att använda mattespråket. 

 Att ha ordning på sina anteckningar, 

använda mellanled. 

 Att förkorta ned uttrycken (utnyttja 

dubblor). 

 Att kunna talsortsräkna. 

 

 

Så här kan man göra när man 

löser ett problem 
- Använda kapsyler eller något annat. 

- Rita av det man skall räkna. 

- Rita streck – kanske göra fem-

grindar    

- Rita prickar. 

- Använda fingrarna (lätt att tappa 

bort sig). 

- Använda mattespråket 12+8 =20 

- Olika matteknep… 

 Plussa (addition) 

 Göra 2-hopp, 4-hopp, 5-hopp… 

 Räkna tior för sig och ental för 

sig (talsortsräkna) 

 Använda dubblor 

 Använda multiplikation 
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Grupp 3 

 Att kunna föra strukturerade anteck-

ningar och använda mellanled. 

 Att kunna använda likhetstecknet rätt. 

 Att kunna förkorta ned uttryck (utnyttja 

dubblor).  

 Att använda talmönster dvs 2-, 5- och 10-

hopp vid beräkningar. 

 Att kunna talsortsräkna. 

 

 

 

Grupp 4 

 Att kunna föra strukturerade anteck-

ningar och använda mellanled. 

 Att använda likhetstecknet rätt. 

 Att förkorta ned uttrycken (utnyttja 

dubblor).  

 Att använda talmönster dvs 2-, 5- och 10-

hopp. 

 Att använda multiplikation i stället för 

addition. 

 Att talsortsräkna med tiotalsövergångar. 

 

 

Målen ovan är de mål eleverna fick se och ta del av, det var också de mål som sattes in i deras 

portfolios. I och med att klassläraren pratade så mycket kring målen och vad de betydde var 

alla elever, trots att terminologin är svår, väl införstådda med vad det var just de skulle lära 

sig. 

 

 

Lektionstillfälle 2  

Tidsåtgång ca 60 minuter, arbete i halvklass. 

Eleverna delades in i två mindre grupper (grupp ett och två utgjorde en grupp och grupp tre 

och fyra utgjorde en grupp). Klassläraren och jag ansvarade för varsin grupp. Liksom första 

gången fanns problemet, (se bilaga 2) i olika svårighetsgrader. Den här gången undervisades 

eleverna aktivt, de fick dessutom ta del av och diskutera varandras lösningar.  I slutet av 

lektionen självvärderade eleverna sig enligt ovan.  

 

 

Lektionstillfälle  3-5  

Tidsåtgång ca 30-40 minuter. 

Klassläraren fortsatte att undervisa eleverna, nu i de små grupperna var för sig. Övriga elever 

arbetade under tiden med en annan lärare i något annat klassrum eller i det egna 

hemklassrummet med färdighetsträning eller så kallat ”eget arbete”. Problemen, som var av 

samma typ som förut, hade nu lite olika kontext, i stället för bara djurben handlade det också 

om olika typer av bord och hur många stolar som fick plats runt dem, Problemen fanns i olika 

svårighetsgrader för de olika grupperna, de var alltså anpassade så att de skulle träna för 

gruppen och den enskilde eleven aktuella mål. (Ex grupp 1, se bilaga 3). Varje elev skrev sina 

lösningar i räknehäftet där läraren också efter varje problem eleven arbetat med skrev ned 

några kommentarer om hur eleven löst problemet och vad den ev. behöver träna vidare på.  

 

 

Lektionstillfälle 6, diagnos  

Tidsåtgång ca 40 minuter, halvklass. 

Eleverna arbetade enskilt utan hjälp från mig eller klassläraren. Problemen (sju stycken) som 

eleverna skulle lösa var av ökad svårighetsgrad. Den här gången handlade problemen om 

olika typer av tält och hur många som kunde bo i dem (bilaga 4). För varje gång eleven löste 

ett problem beskrev han/hon vilken strategi respektive uttrycksform som använts. Allt efter 
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som eleverna blev färdiga gick jag eller klassläraren igenom svaren med varje elev, vi ställde 

också en del frågor kring deras lösningar.  

Nedan följer en beskrivning av två olika elevers arbete och utveckling genom hela 

lektionsserien, de två eleverna ingick under lektionstillfälle 2-5 i grupp ett respektive i grupp 

fyra.  

 

 

 

Elev ur grupp 1 
 

Första lektionstillfället 

Emma försökte vid det första lektionstillfället att lösa den mellansvåra varianten av problemet 

på följande sätt.  

 

 

Därefter löste Emma den lättare varianten av problemet. Hon uttrycker sig med hjälp av 

matematiska symboler och skriver 8+6+6=20. När hon får frågan hur hon tänkte skrev hon 

”först tog jag åtta sen sex sist sex”. Till slut kom jag fram till att det blir 20”. Hon visade 

också hur hon använde fingrarna genom att starta på åtta (vilket visar att hon använder sig av 

strategin ”störst först”) för att sedan lägga till resten med hjälp av fingrarna.   

 

Nu var det dags att göra ett nytt försök med den mellansvåra varianten av problemet. Den här 

gången ritade Emma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bilden ser vi att Emma gjorde två 

försök och att hon har svårigheter att 

lösa problemet med hjälp av 

matematiska symboler (det vi kallar 

mattespråket när vi talar med barnen).  

Hon har, trots att mycket möda lagts ned 

på att hon skall lära sig att skriva talen 

mellan 11 och 19 fortfarande 

svårigheter med att skriva dessa tal 

korrekt, hon vänder på siffrorna så att 

13 blir 31. 

 
 

 

 

 
Som vi ser av lösningen har Emma inte ”översatt”  

sin bild till  symbolspråket. Vi ser också att hon inte 

fått med alla djur utan tappat bort tre av hönorna, 

hon har alltså inte klarat av att tolka problemet 

korrekt.  Man kan också konstatera att inte klarat av 

att räkna de ben hon ritat. Slutligen spegelvänder 

hon trean. 
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När jag och klassläraren efter lektionstillfället diskuterade Emmas lösningar valde vi att 

placera henne i grupp ett (se mål sid 21).   

 

 

Andra lektionstillfället 
Vid nästa lektionstillfälle startade Emma med att lösa det första problemet på samma sätt dvs. 

hon ritade. Följande problem löste hon däremot med hjälp av streck och femgrindar. Hon höll 

bra ordning på vad hon gjorde och fick ett korrekt svar på problemet.  

     

 

 

 

Tredje till femte lektionstillfället 

Under det tredje till femte lektionstillfället ville Emma till en början använda matematiska 

uttryck men det blev ofta fel. Hon behövde därför hjälp med att göra en bild, en bild som inte 

var så detaljerad och som inte tog så lång tid att göra utan bara bestod av enkla symboler för 

det hon skulle räkna. Utifrån dessa enkla symboler övergick hon sedan alltmer till att använda 

sig av matematiska uttryck.  

 

 

 

 
I klasslärarens  anteckning  ser vi  att  Emma lyckades hålla ordning  på de så  kallade  fem-grindarna, hon klarade 

alltså av att räkna alla streck vilket betydde att hon  parbildade varje streck med rätt siffra eller ett tal något hon inte 

lyckades med  i  uppgiften  på  föregående sida.  

 
Emma försökte ibland på egen hand komprimera 

uttryck. Hon tappade dock ofta bort sig och glömde 

att ta med allt och gick därför tillbaka till att skriva 

ned allt var för sig och därefter förkorta ned och 

komprimera uttrycket. På bilden ser man hur 

läraren undervisat Emma kring hur man kan 

förkorta ned uttrycken och hur hon uppmanar 

Emma att inte ha så mycket i huvudet på en gång.   
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Ibland klarade Emma att komprimera uttrycken från början. Ett ex på det är följande problem. 

”Hjälp vaktmästaren att räkna ut hur många hjul han måste smörja. ”Det finns två kärror, 

två trehjulingar och tre tvåhjulingar.” Här lade hon ihop de olika cykelsorterna och kärrorna 

var för sig i huvudet och skrev 8+6+6=20.   Hon visste att 6+6 är lika mycket som 12 och 

började därför på 12 och räknade upp åtta till med hjälp av fingrarna.  

Hon använde sig i sin problemlösning oftast av dubblorna ex 3 + 3 = 6, men inte av de så 

kallade tiokompisarna eller tiokamraterna1  vilka inte var automatiserade ännu. På min fråga 

om klassläraren trodde att Emma upplevde ett behov av att lära sig tiokompisarna svarar 

läraren nej, ”Hon är nöjd med sina fingrar som hon använder snabbt och effektivt”. För att få 

henne att överge sina fingrar skulle vi alltså vara tvungna att skapa ett behov hos henne. 

Frågan var om det skulle gå så länge vi höll oss inom talområdet 0-10? 

 

Vid ett tillfälle under det fjärde lektionstillfället föll Emma tillbaka och började rita igen. Hon 

ville göra en noggrann och detaljerad bild vilket föranledde en häftig diskussion med 

klassläraren som fick anledning att prata med henne om vitsen av att använda sig av 

mattespråket. ”Skall man rita 52 kärror är det inget bra system att använda sig av noggrant 

ritade bilder.” Emma blev arg och sa att hon då rakt inte vill jobba med några mer problem, 

till sist tog hon sig dock an problemet och löste det matematiskt, efter detta släppte det 

ordentligt och hon började till och med att försöka göra vissa beräkningar i huvudet. 

 

Intressant är att se att hon nu behärskade att skriva talen mellan 11-19 mycket bättre. I 

problemlösningsarbetet frågade hon aldrig och det blev det rätt varje gång. När talen hade ett 

kontext hamnade siffrorna rätt. Här visste hon vad talen innebar, vad tiotalssiffran och 

entalssiffran betydde. Skulle hon däremot skriva talen fritt från ett kontext blev hon osäker 

och frågade.  

 

Emma hade vid lektionsseriens slut inga svårigheter att tolka ett problem så som hon hade 

från början. Ett exempel på det är hur hon i följande problem: ”Hjälp fröken att räkna hur 

många stolar hon behöver till sitt klassrum. Det finns ett bord med plats för 8 barn och tre 

bord med plats för 4 barn” adderade ihop barnen dvs. åtta och fyra och tappar bort att det 

fanns tre bord. Hon läste i slutet på lektionsserien igenom varje problem noga och visste vad 

som efterfrågades. Hennes lässvårigheter ställde dock ibland till problem för henne vilket 

medförde att hon ibland behövde och fick hjälp med att läsa vissa enstaka ord.  

 

Att hon förstått problemtypen visar hon genom att konstruera ett eget liknade problem som 

hon också löser. 

 
 

 

 

1 Tiokamrater är de tal som tillsammans bildar talet 10,  tex  5+5, 2+8. 
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Emma markerade oftast en glad mun på gubben när hon löste ett problem under 

lektionsseriens gång Förmodligen berodde det på, menade klassläraren, att hon nu för första 

gången upplevde att hon blivit säker på något som hon tidigare upplevt vara svårt.  

 

Under lektionsserien löste Emma sammanlagt 17 problem, alla av samma typ men med olika 

kontext.  

 
 

Diagnos  
Vid diagnostillfället 10 veckor senare fick alla elever sju problem att lösa. Problemen som var 

av ökad svårighetsgrad, handlade om hur många personer som fick plats i ett antal tält av 

olika typer. Det sjunde och sista problemet var öppet, dvs det hade flera tänkbara löningar. 

Eleverna skulle fundera över vilka tält vi i klassen skulle behöva för att kunna tälta 

tillsammans och platserna precis skulle räcka, (bilaga 3).  

 

Emma löste alla problemen utan att rita en enda bild, hon använde sig enbart av matematiska 

symboler. De två första svaren var helt korrekta men från och med den tredje uppgiften hade 

Emma svårigheter och svaren blev inte rätt, det fanns för mycket att hålla reda på! 

 
 

I detta svar ser man att Emma kunde teckna problemet med hjälp av matematiska symboler, och att hon 

utnyttjade sig av dubblorna (10 visar de två fem-mannatälten). När hon skulle lägga samman 14 och 16 använde 

hon fingrarna. 

 

 

 
 

 

Här har Emma lyckats ta sig en bit på väg mot lösningen. Hon har fått med alla platser i tälten. På första raden 

finns de två scouttälten, i andra raden till vänster fyrmannatältet och två av femmannatältet, i tredje raden till 

vänster de tre återstående femmannatälten. I övriga beräkningar försöker hon summera de olika svaren hon fått 

fram men tappar bort sig.  
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På första och andra raden till vänster ser man hur Emma fått med alla sex fyrmannatält. Till höger försöker hon 

beräkna summan av alla fyrmannatälten genom att först ta 12 och sedan dela upp 24 i 10+10+4, Hon glömmer 

dock bort att lägga till fyra och får därför svaret 32 istället för 36. I tredje raden till vänster lägger Emma ihop 

det svar hon fått fram med de två femmannatälten.   
 

När det gäller de mål Emma hade för sitt arbete med den här problemtypen ser man 

sammanfattningsvis att hon nu förutom att förstå och tolka problemet också kunde lösa 

problem med två termer. Hon kunde också lösa ett problem av den här typen på 

”mattespråket” dvs utan att använda sig av en konkret lösning eller av bilder. Tiokompisarna 

användes inte, de var trots mycket färdighetsträning inte automatiserade. Dubblorna däremot 

kunde hon och använde sig för det mesta av. När uppgifterna blev för komplicerade, dvs. när 

det är mycket att hålla reda på blev det för svårt.  

 

Den sjunde och sista uppgiften löste Emma korrekt genom att räkna på fingrarna och i 

huvudet, hon bokförde inte sina tankar men visade att hon hade en förmåga att ta sig an och 

lösa uppgifter som är verklighetsnära.  
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Elev ur grupp 4 
 

Första lektionstillfället 

Karin, en noggrann och mycket strukturerad elev tyckte för det mesta att matte var roligt och 

hade en hög tilltro till sitt eget kunnande. Det mellansvåra problemet löste hon på följande 

sätt. 

 
 

Karin berättade att hon använde sig av dubblor och tiokompisar, att hon utnyttjade talmönster genom att göra 

tvåhopp och att hon talsortsräknade. Egentligen hade hon, säger hon, inte behövt göra någon bild men eftersom 

hon är noggrann och tycker det är roligt att rita valde hon att ändå göra det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter lektionstillfället diskuterade jag och klassläraren Karins lösningar, Problemen var för 

henne inga problem utan rena rutinuppgifter, vi valde därför att placera henne i grupp fyra (se 

mål sid 22).  

 

Vi bestämde också att Karin behövde utmaningar i form av öppna och lite större problem. 

 

 

Andra lektionstillfället 

Redan vid det här tillfället tog Karin tagit till sig undervisningen om hur man kan hantera 

tiotalsövergångar vid skriftlig huvudräkning. Hon bokförde det så här: 
 

 

Det svårare problemet löste hon på 

samma sätt, hon visade dessutom att 

hon kunde använda sig av 

multiplikation.  
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Genom att skriva 12 och ”Inte glömma bort” håller Karin ordning på entalen när hon skall göra den slutliga 

summeringen.  

 

 

Tredje till femte lektionstillfället 

I den här gruppen hade man många gemensamma samtal och genomgångar. Eleverna 

uppmanades ofta att berätta för varandra hur de tänkte när de löste ett problem eller en 

uppgift. Karin förankrade genast det hon hörde, hon tog alltså snabbt till sig det läraren eller 

kamraterna i gruppen berättade. Sa läraren ”använd siffrorna så smart som möjligt” eller ”gör 

så här med minnessiffran” så gjorde hon det. Hon var alltså oerhört receptiv. 

 

Karin fick som en extra utmaning också ta reda på och matematiskt teckna hur många stolar 

det fanns i matsalen vilket inte vållade henne några svårigheter. Hon fick dessutom lösa  

nedanstående uppgift med kravet att det skulle finnas olika typer av bord så att gäster i olika 

stora sällskap skulle kunna besöka restaurangen.  

 

 
Som vi ser använde Karin sig av multiplikation när hon tecknade uppgiften, hon klarade också av att 

talsorträkna med tiotalsövergångar vilket var ett av hennes mål.  

 

 

Diagnos 

Vid diagnosen 10 veckor efter avslutat arbete med den här problemtypen visade Karin att hon 

befäst sina nya kunskaper. Hon använde sig av multiplikation men inte förrän hon hade ett 

behov av det. De för henne enklare uppgifterna löste hon med hjälp av huvudräkning. Hon 

klarade att föra strukturerade anteckningar med mellanled och använde likhetstecknet rätt. I 

flera uppgifter visade hon också hur hon utnyttjade sina kunskaper om tals uppdelning. Hon 

flyttade helt enkelt om siffrorna och talen så att det blev lättare att räkna.  
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I den sjätte och svåraste uppgiften försöker Karin att göra om 

uttrycket 54+18 till  52+20, hon skriver dock ett tiotal för 

mycket vilket i slutändan leder till att hon får fel svar. Man 

kan dock se att Karin utnyttjar talkamraterna till 10 när 

försöker förenkla uttrycket 54+18.  

 

 

Sammanfattningsvis nådde Karin alltså alla sina mål, hon kunde nu talsortsräkna med 

tiotalsövergångar och förstod och använde sig av multiplikation. Intressant är att hon under 

lektionsseriens gång insåg att det är bra att ha en automatiserad tabellkunskap när det gällde 

multiplikation eftersom det då blev lättare att räkna. Hon hade innan lektionsserien byggt 

multiplikationer men inte tränat på olika kombinationer eller använt sig av räknesättet. Hon 

lärde sig därför många olika kombinationer utantill ur de olika tabellerna med bara lite stöd av 

läraren under ETM-passen (egen tid för målarbete) hon utryckte dessutom att hon nu tyckte 

att det skulle vara intressant och roligt att få lära sig mer om division.  

 

 

Övriga elever 

Sammanfattningsvis kunde vi efter diagnosen konstatera att alla elever, med något litet 

undantag, nådde de för individen uppsatta målen. Naturligtvis vet vi inte om detta består över 

tid, dvs. om de kunskaper eleverna tillägnade sig under lektionsserien består.  För att få reda 

på det krävs en uppföljning över tid, något det tyvärr inte funnits utrymme för inom ramen för 

denna studie  

 

 

 

Delstudie 1: Sammanfattande analys och kommentarer 
 

 

Färdighetsträning kontra problemlösning 

Sterner och Lundberg (2002) beskriver en utvecklingsgång av grundläggande aritmetik-

kunskaper, och lyfter bland annat fram vikten av att behärska talens uppdelning 

(talkamraterna). Genom att dela upp tal på olika sätt med hjälp av så kallat plockmaterial 

och/eller laborativt material kan man se, höra och känna talen så att både talens helhet och 

delar uppfattas. På så sätt utvecklas förståelsen för tals additiva sammansättning. Dessa 

kunskaper kan så småningom, menar man vidare, användas i andra större talområden. Ju 

bättre eleverna kan utnyttja talsystemets struktur desto mindre är risken att minnet 

överbelastas, något som är särskilt viktigt vid arbete med problemlösning.  
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Eleverna fick under studiens gång se att den färdighetsträning de ägnat sig åt, t.ex. träningen 

av de så kallade talkamraterna, nu kom till användning. Lärandet synliggjordes på ett annat 

sätt än vad jag annars uppfattar är vanligt. Ahlberg (1995) lyfter fram den forskning som finns 

kring grundläggande aritmetik. Hon menar att intresset är stort för hur relationen mellan 

färdigheter och förståelse utvecklas hos eleven och hur man i sin undervisning kan bidra till 

ett samspel mellan dessa båda kunskapsformer. Genom att relatera de olika kunskapsformerna 

till varandra kan de gemensamt bidra till att eleverna utvecklar sitt matematiska kunnande. Att 

bara arbeta med automatiserade tabellkunskaper och teknikträning är bra om man vill spara 

tid men det medför inte att förmågan att formulera, förstå och lösa problem ökar.  För att det 

skall ske måste det alltså till ett samspel mellan färdighetsträningen och problemlösningen.  

 

Vi kunde under studiens gång konstatera att en del elever trots att de hade automatiserade 

kunskaper kring t.ex. tiokamrater eller dubblor inte använde sig av dessa faktakunskaper  när 

de skulle lösa problem de formulerat i ett matematiskt uttryck. Istället för att använda sina 

”redskap” eller ”verktyg” effektivt blev de fingerräknare. Genom att uppmärksamma eleverna 

på detta och visa dem när och hur de kunde använda sina verktyg hjälpte vi dem att göra 

effektiva och snabba beräkningar, samtidigt som de fick se vinsten och nyttan av 

färdighetsträningen.  

 

 

Att tolka ett problem  
Emma hade ibland svårigheter att tolka ett problem. Ett sätt att stötta elever i deras arbete 

kring textuppgifter lyfts fram av Lundberg och Sterner (2006). De menar att genom att arbeta 

med textuppgifter och/eller problem får eleven tillfälle att använda sina kunskaper om 

talkamraterna och räknesättens innebörd. Genom att använda strategin LURBRA får eleven 

också möjlighet att ta ett större ansvar i hela problemlösningsprocessen. Strategin innebär att 

man stegvis tar sig igenom textuppgiften/problemet enligt följande: 

 

Läs hela texten. 

Upprepa frågan högt för dig själv och stryk under frågan. 

Ringa in viktig information. 

Bestäm räknesätt och säg vad det betyder. 

Rita en lösning. 

Använd matematikspråket.  

 

 

 

Metakognition  

De mål eleverna skulle nå repeterades i början av varje lektion. Dessutom skrev klassläraren i 

elevernas räknehäfte ned de tankegångar eleverna redovisade när de berättade hur de gjort för 

att komma fram till en lösning. Detta bidrog naturligtvis till att eleverna fick syn på sitt eget 

lärande. Ett ex är ”Titta här använder du tiokompisarna…, jättebra, det var ju det du skulle!” 

eller ”Du skall så fort du ser en dubbla tänka, kan jag den, kan du den skall du använda den!” 

 För barnen blev det en bekräftelse på att de gjort det de skulle göra.  

 

En formativ bedömning, dvs en bedömning för lärande,  av det här slaget för med sig positiva 

verkningar menar Hodgen och Wiliam (2006). Som lärare arbetar man mer effektivt och 

eleverna förstår och värderar vad de lärt sig på ett annat sätt än tidigare om man 

kommunicerar deras kunskaper med dem, något som i slutänden leder till en höjd 
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kunskapsnivå. Hodgen och Wiliam lyfter vidare att det framför allt är de svagpresterande som 

vinner på att bli involverade i sin egen lärprocess. 

 

En stärkt formativ bedömning stöttar elevernas lärande (Björklund Boistrups, 2005). Genom 

att vara medveten om målen för sitt lärande och reflektera över sin egen lärprocess har man 

större förutsättningar att utvecklas. Detta förutsätter naturligtvis att kommunikationen mellan 

läraren och eleven och/eller mellan eleverna fungerar. Att vara medveten om sitt eget lärande 

innebär dels att man vet vad man kan, men också att man vet vart man ska. Naturligtvis är det 

viktigt att en sådan kommunikation handla om kvalitéer och inte kvantiteter, det är innehållet i 

det man skall lära sig som är det viktiga, inte hur långt man skall ha kommit i ett läromedel 

eller vad man skall göra. Lärandet, inte görandet, skall stå i centrum.   

 

Metakognitionen har enligt Hagland m.fl. (2005), visat sig spela en stor roll i samband med 

problemlösning. Eleven blir medveten om hur hon tänker vid lösningen av ett problem och får 

därmed oftare en högre tilltro till sin matematiska förmåga. Genom att arbeta i mindre grupper 

kan elever öva upp sin metakognitiva förmåga. När man samtalar med varandra tvingas man 

att förklara och försvara sina lösningsstrategier, man tvingas också att lyssna till andra elevers 

tankar. På detta sätt kan man sätta sitt eget tänkande i relation till andras. Därmed ökar 

kunskaperna och man har kontroll över sitt eget tänkande och lärande.   

 

 

Tilltron till sitt eget kunnande  

Det första strävansmålet i kursplanen i matematik (Grundskolans kursplaner och 

betygskriterier 2000, s 26) behandlar tilltron till det egna kunnandet.  

 
Skolan skall i sin undervisning sträva mot att eleven utvecklar intresse för matematik 

samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig använda 

matematik och att använda matematik i olika situationer.  

 

I den första delstudien ville vi se dels hur eleverna uppfattade att de klarade av att lösa 

problemet men också hur de tyckte att det var att lösa problemet.  Eleverna fick självvärdera 

sig genom att sätta ett x på en skala från lätt till svårt (se sid 19). De fick också sätta en glad 

eller ledsen mun på en gubbe för att markera om de tyckte att problemet varit roligt eller 

tråkigt att lösa.  På detta sätt fångades både intresset och tilltron upp.  I  rapporten ”Lusten att 

lära”  (Skolverket 2003) tar man upp sambandet mellan just intresset och tilltron. Man menar 

att det man arbetar med måste ligga på rätt nivå för att lusten och tilltron skall bevaras, dvs. 

man får inte arbeta med för svårt eller för lätt stoff. Tilltron till sin egen förmåga och det egna 

kunnande är viktig för att man skall vilja ta sig an matematikuppgifter och matematiska 

problem och utveckla sitt matematiska kunnande. Emma hade en stor, men också realistisk 

tilltro till sitt kunnande. Det visade hon genom att variera hur hon satte krysset på linjen. (se 

ex sid 20). Man kan också konstatera, vilket är intressant, att hon ofta satte sitt kryss långt till 

vänster, dvs. att hon tyckte att uppgiften hade varit lätt även om den tagit lång tid att lösa.  

 

Under en samling, som inte hade anknytning till matematik, diskuterade klassen vid ett 

tillfälle hur man ville bli uppfattad. Emma pratar om sitt matematikkunnande och säger 

 

- Jag är väldigt matematisk 

- Vad innebär det att vara matematisk? 

- Det är när man är väldigt bra på matte. 
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Emma visar genom det hon säger att hon har en stor tilltro till sitt kunnande. Detta är också 

intressant med tanke på att hon inte kommit lika långt i sin matematiska utveckling som 

många av kamraterna. Hon jämförde sig bara med sig själv och inte med andra, vilket är 

positivt. Emma tog sig alltid an uppgifterna med stor entusiasm. Det var bara vid ett tillfälle 

hon protesterade, den gång klassläraren och hon hade en diskussion kring att släppa ritandet 

som strategi för att lösa problem.  
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Delstudie 2: Genomförande, resultat och analys  
 

Genomförande  

I delstudien två arbetade klassen kring ett så kallat öppet problem. Problemet som ingick i ett 

ämnesövergripande arbete kallat ”Livet på landet” löd: 

 

 

”Lennart Bonde skall sätta ett staket runt sin tomt. 

Rita hur tomten ser ut. Hur långt staket behöver han?” 

 

 

Tanken var att eleverna i arbetet med problemet skulle få möjlighet att utveckla  

 sin rumsuppfattning,  

 sin förmåga att uppskatta längder, 

 kunskaper kring längdmätning,  

 kunskaper kring begreppet omkrets, 

 kunskaper kring geometriska figurer, 

 grundläggande och härledda huvudräkningsstrategier. 

 

Problemet hade alltså en öppen karaktär dvs. många olika lösningar var möjliga. Genom att 

förbereda barnen med hjälp av konkret och praktiskt arbete och olika diskussioner trodde vi 

att när vi väl lät barnen arbeta med problemet och så småningom analyserade deras svar skulle 

kunna fånga upp och bedöma vad de lärt sig.  

 

Arbetet med problemet inleddes med att man i halvklass gick ut och tittade på olika slags 

tomter. Man funderade tillsammans på vad en tomt var och hur en tomt kunde se ut.  

 

Vidare fortsatte man med att rita upp ett meterlångt streck på skolgården, med hjälp av 

strecket fick eleverna träna sig på att hitta ”sitt” metersteg. Det visade sig att de flesta fick 

sträcka ut ganska mycket för att kunna omfatta hela sträckan! Barnen fick därefter träna sig på 

att uppskatta en tomts omkrets, först bara genom att uppskatta ena sidan och så småningom 

hela omkretsen. Barnen uppskattade omkretsen dels med hjälp av ögonmåttet dels genom att 

stega den.  

 

Eleverna fick också i läxa att rita av sin egen tomt och ta reda på omkretsen av den. De skulle 

först försöka uppskatta omkretsen med hjälp av ögonmåttet därefter med hjälp av mamma 

eller pappa stega tomten och skriva upp måtten på sin teckning. 

 

                  

En elevs  läxa 
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I klassrummet diskuterade man vitsen av att kunna ta reda på en omkrets. I Lennart Bondes 

fall handlade det förstås om att kunna beräkna hur mycket staket han behövde köpa. Något 

barn föreslog att det är bra att kunna beräkna omkrets när man skall plantera en häck, ett annat 

när man skall mäta upp snöre till ett paket.  

 

När eleverna så småningom skulle ”hjälpa” Lennart Bonde att ta reda på hur mycket staket 

han behövde köpa hade de alltså en ganska god grund att stå på. Alla visste vad en tomt var 

och hur den kunde se ut och alla visste vad en omkrets var för något. Dessutom hade eleverna 

vissa kunskaper om de geometriska figurerna och deras namn, det var något man arbetat med 

tidigare under terminen.  

 

 

Resultat   
I elevernas svar finns en spridning om än inte så stor. De flesta elever ritade en rektangulär 

tomt vilket inte är så konstigt eftersom det var så de flesta tomter man tittade på såg ut. 

Intressant är att de flesta av eleverna gjorde proportionerliga tomter, dvs proportionerna på 

kort- och långsidor stämmer med de mått man angivit, vilket visar på en  god rums-

uppfattning. Eleverna kunde också ange vilket form deras tomt hade trots att det gått några 

veckor sedan klassen arbetat med geometri. 

 
 

En av eleverna, en pojke, avslöjade att han inte tagit 

till sig att motstående sidor i en rektangel är lika 

långa. På sin bild har han, trots att figuren är 

rektangulär, angett motstående sidor till 11 

respektive 12 meter. Kanske har han vilseletts av de 

markeringar han gjort på respektive sida för att 

markera metrarna? 

 

 

 

 

Fem av eleverna ritade oregelbundna tomter vilket säkert föranleddes av att några av dessa 

barn själva hade oregelbundna tomter. 
 

 
 

 

I denna bild uppvisar eleven, trots några 

smärre missar, en god rumsuppfattning. 
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I de aritmetiska beräkningar eleverna gjorde för att kunna beräkna sin omkrets såg man att en 

del av eleverna använde sig av talsortsräkning medan andra tog hjälp av dubblorna. När vi 

analyserade barnens beräkningar såg vi att de flesta elever arbetat på sin nivå, dvs. utifrån sin 

förmåga.  Några barn valde hela tiotal på kort- eller långsidorna vilket naturligtvis underlättar 

beräkningen.  En flicka valde genomgående hela tiotal vilket också bekräftar det klassläraren 

redan visste, dvs. att hon har svårt att utföra beräkningar som innebär en tiotalsövergång och 

för att undvika att hamna där valde hon siffror och tal som hon visste att hon behärskade.  

 

I en lösning ser vi en elev som förutom att inte ha förstått att motstående sidor i en rektangel 

är lika lång inte förstått och tillägnat sig positionssystemet.  

 

 
 
 

I stället för att addera talen adderas varje siffra i talen  var för sig 

 

 

 

Delstudie 2: Sammanfattande analys och kommentarer 
 

Rumsuppfattning  

Ett av de mål vi hade för elevernas arbete i delstudie två var att stärka elevernas 

rumsuppfattning. Rumsuppfattning innebär bland annat att kunna förstå, utbyta och använda 

information om var i rummet ett föremål, inklusive man själv, befinner sig i förhållande till 

omgivningen. I en god rumsuppfattning ingår det att kunna jämföra och uppskatta storleken 

av avstånd och plana områden samt att kunna tolka bilder (Skolverket, 1997).  En god 

rumsuppfattning utvecklas bland annat genom att man får möjlighet att tillverka ritningar 

och/eller kartor. Genom att låta ögon och kropp samarbeta när man t.ex. stegar eller ritar är 

grundläggande för att utveckla sin rumsuppfattning (Nämnaren tema, 1996).  I arbetet kring 

Lennart Bonde fick eleverna denna möjlighet samtidigt som vi fick chans att bedöma eleverna 

bland annat när det gällde deras rumsuppfattning.  
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Öppna frågor 

Öberg (opublicerat material) anser att öppna frågor dvs. frågor som inte har något givet svar 

kan ge utrymme för undersökande verksamhet och kreativa lösningar. Öppna frågor kan 

användas för alla elever i alla årskurser. De är en utmaning oavsett vilken nivå man befinner 

sig på. Att arbeta med en öppen fråga där det inte finns något rätt eller fel innebär att alla får 

en chans att lyckas och utvecklas, vilket naturligtvis stärker tilltron till det egna tänkandet. Att 

arbeta med samma uppgift som sina kamrater under en längre tid innebär att eleverna får 

möjlighet att lära av varandra, att man får ta ansvar och tänka självständigt. 

 

Ett oreflekterat arbete med problem i största allmänhet gagnar dock enligt min mening oftast 

inte eleverna. För att de skall lära sig något nytt eller något mer krävs att man arbetar med ett 

problem på djupet. Man måste också ”bädda för” att eleverna skall kunna lösa det på ett för 

dem så avancerat sätt som möjligt, ett gediget för- och kringarbete är alltså nödvändigt. 

Likaså är ett genomtänkt efterarbete med samtal kring olika lösningar och individuella 

uppföljningar när man upptäckt brister och behov av största vikt.  

 

I elevernas lösningar såg vi var elevernas styrkor och svagheter i relation till målen låg. 

Utifrån detta hade vi kunnat tillskapa grupper och övningar för att träna varje enskild elev på 

just det han eller hon behövde. De elever som t.ex. behövde arbeta med sin rumsuppfattning 

hade kunna göra det med hjälp av adekvata övningar och de elever som behövde arbeta med 

att befästa de geometriska figurernas egenskaper och namn hade med hjälp av olika övningar 

och aktiviteter kunnat göra det. Återigen handlar det om att ringa in och följa upp elevernas 

kunskaper.  

 

Naturligtvis kan man också utveckla och försvåra ett problem för att befästa och fördjupa 

kunskaperna ytterligare. När det gäller just det här problemet skulle vi t.ex. kunna ha gått 

vidare med följande uppgift.  

 

”Lennart Bonde skall sätta ett staket runt sin tomt. På tomten finns ett hus, en lekstuga och ett 

garage. Rita hur tomten ser ut. Hur långt staket behöver Lennart?” 

 

 

Att låta elever arbeta med öppna uppgifter på det här sättet kan vara ett sätt att fånga elevernas 

kunskaper. De flesta, i alla fall i den här åldern, vill enligt min uppfattning vara finurliga och 

utmana sig själva. Uppmanar man dem dessutom att vara så kluriga de kan har man ännu 

större möjlighet att hitta varje elevs nivå utan att göra traditionella diagnoser. Intressant är att 

det nu finns webbaserade öppna frågor avsedda för bedömning. Ett ex på detta finns på 

följande länk:  http://books.heinemann.com/math/ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://books.heinemann.com/math/
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Delstudie 3: Genomförande, resultat och analys  
 

Bakgrund 

I den tredje och sista delstudien ville vi undersöka om vi kunde utveckla elevernas förmåga att 

angripa ett problem på olika sätt, något man kan ha nytta av att kunna när det angreppssätt 

man oftast använder inte räcker till.  

 

Som utgångspunkt valde vi att använda de uttrycksformer Hagland m.fl. (2005) väljer att lyfta 

fram, dels för att stötta elever i att kunna uttrycka sig på olika sätt, dels för att de skall få 

tillgång till en variation av lösningsstrategier. Författarna kallar det ”att zappa”, och menar att 

genom att hoppa fram och tillbaka mellan olika sätt att uttrycka sig i samband med 

problemlösning får man ett stöd i sitt tankearbete vilket leder till möjligheten att klara av att 

lösa problem på andra eller nya sätt än vad man kanske tidigare gjort.  

 

En viktig del av matematisk kompetens är, menar författarna vidare, förmågan att vid behov 

kunna växla mellan följande uttrycksformer 

- att utföra en konkret handling, 

- att använda sig av ett språkligt uttryck dvs. att resonera sig fram till svaret,  

- att använda matematiska symboler som tex. siffror, 

- att rita en bild.  

(Se även sid 7 i föreliggande arbete). 

 

Förutom ovanstående ville vi också undersöka om vi kunde stärka elevernas matematik vad 

gällde att utnyttja kunskaper kring hälften och dubbelt samt att kunna räkna med enkel 

proportionalitet (kunskaper kring dubbelt och hälften är en förutsättning för att kunna lösa 

enkla proportionalitetsproblem).    

 

 

 

Genomförande och resultat  

Fördiagnos 

För att få en bild över vad de olika eleverna kunde när det gällde räkning med 

proportionalitet, (som vi alltså hade för avsikt att bygga vidare på i vår strävan att få eleverna 

att använda olika uttryckssätt i sitt problemlösande), valde vi att genomföra en diagnos. Syftet 

med diagnosen var att kunna göra en nivå- eller behovsgruppering av eleverna så att de i det 

fortsätta arbetet skulle få möjlighet att arbeta med elever på ungefär samma nivå som de 

själva. Diagnosen handlade om att ”hjälpa” en flicka, Anna, att räkna ut hur mycket lingon 

hon plockat. Uppgiften som fanns i fyra olika svårighetsgrader löd: 

 

 
Anna plockar fyra liter 

lingon på en timma.  

Hur mycket plockar 

hon på en timma och 

en kvart? (Mellansvår) 

 

 

  
Anna plockar två liter 

lingon på en timma.  
Hur mycket plockar 

hon på en och en halv 

timma? (Lätt) 
 

 

Anna plockar fyra liter 

lingon på en timma.  

Hur mycket plockar 

hon på två timmar och 

en trekvart? (Svår1) 

 

 

 

Anna plockar sex liter 

lingon på en timma.  

Hur mycket plockar 

hon på tre timmar och 

tjugo minuter (Svår 2) 

 

Eleverna skulle förutom att lösa problemet också skriftligt berätta hur de gjort för att lösa det. 

Liksom i delstudie ett fick alla elever pröva att lösa det mellansvåra problemet först, gick inte 
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det fick de arbeta med det lättare problemet. För de elever som behövde ytterligare 

utmaningar fanns två svårare problem att tillgå.  
 

Det vi inte tänkte på när vi genomförde diagnosen var att uppgiften förutom att kunna hitta en 

strategi kring hur man kan lösa en proportionalitetsuppgift också krävde att eleven hade goda 

kunskaper kring indelningen av en timma i kvartar och minuter. Detta visade sig senare ställa 

till problem för oss, vi misslyckades helt enkelt med att göra en optimal gruppindelning 

eftersom vi kom att gruppera eleverna utefter vad de kunde om klockan och inte utifrån deras 

kunskaper kring aritmetik och räkning med proportionalitet. Detta ledde till att några elever 

hamnade i ”fel” grupp. Med vissa undantag blev det ändå så att de som inte kommit så långt i 

sin matematiska utveckling placerades i grupp ett respektive två medan de elever som bättre 

behärskade aritmetiken (”räknadet”) hamnade i grupp tre respektive fyra.  

 

 

Lektionstillfälle 1 

Vid det första lektionstillfället fick eleverna arbeta i sina respektive grupper tillsammans med 

mig eller klassens lärare. Nu skulle de lösa ett proportionalitetsproblem som handlade om 

bullförpackningar. Den här gången ville vi att alla elever skulle lösa problemet på fyra olika 

sätt. Varje grupp fick därför en genomgång kring hur man kan lösa ett problem genom att: 
 

 Göra det på riktigt eller ”nästan på riktigt” 

 Rita 

 Skriva med ord 

 Använda symbolspråket eller ”mattespråket” (det ord vi använde när vi pratade med 

eleverna).  

 

Många av eleverna kände igen strategierna ”göra på riktigt”, ”att rita” och ”att använda 

mattespråket”, dem hade klassen tidigare pratat mycket om. Vi hade också tagit upp dem 

under delstudie ett. Eleverna fick själva välja vilket sätt de ville börja med, därefter skulle de 

lösa samma problem på de tre andra sätten, i vilken ordning de valde att göra det fick var och 

en själv bestämma.  Eleverna fick också veta att de fick använda det material de tyckte att de 

behövde för att lösa problemet.   

 

Problemet fanns i tre svårighetsgrader och löd: 

 
 

I fyra bullpåsar finns det 

16 bullar. Hur många bullar 

finns det i sex påsar? (Medel) 
 

 

     I två bullpåsar finns det 10 

bullar Hur många bullar finns 

det i fem påsar? (Lätt) 

 

  
I sex bullpåsar finns det 

18 bullar. Hur många bullar 

finns det i 8 påsar? (Svår) 
 

 

De flesta av eleverna fick arbeta med det mellansvåra problemet först. Undantag gjordes dock 

för några av eleverna i grupp ett och två vilka vi anade att uppgiften var för svår för, de fick i 

stället det lättaste problemet att börja med. Till sin hjälp hade de ett papper indelat i fyra rutor, 

en för varje representationsform, (se bild nästa sida).  
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De flesta elever i grupp ett och två valde att börja med den konkreta lösningen. Därefter ritade 

de en bild, med hjälp av bilden kunde de sedan översätta lösningen till symbolspråket. De 

behövde mycket hjälp och flera av dem klarade inte av att lösa problemet på egen hand. Flera 

av barnen trodde t.ex. att det i den lätta varianten av problemet fanns 10 bullar i varje påse 

vilket ledde till att de inte kunde lösa problemet korrekt.  

 

 

 

 
I grupp tre och fyra, (se ex bild nedan), startade många elever att lösa det mellansvåra 

problemet med symbolspråket. Flera av dem utnyttjade sina kunskaper kring division och 

visade hur de i flera led tog hjälp av symbolspråket för att lösa problemet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

På bilden ser man hur en av eleverna löser 

problemet konkret. Genom att låtsas att 

muggarna är bullpåsar och kapsylerna bullar är 

det lättare att komma åt lösningen på problemet 

 

På bilden ser man hur en elev 

 i grupp ett arbetat med det  

lättare problemet. 
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Också de här eleverna behövde mycket hjälp, framför allt med att med att uttrycka lösningen 

med ord (något eleverna i grupp ett och två för övrigt också tyckte var svårt). I elevernas 

lösningar fanns ändå en del acceptabla formuleringar som tex.:  
 

- Om det får plats tio bullar i två påsar får det plats fem i en, sedan gör man 5-hopp. (Lätta 

problemet). 

 

- Jag började med att ta reda på hur mångas bullar det fanns i en påse. Sedan la jag lika 

många i sex påsar. (Medelsvåra problemet). 

 

- Jag använde kapsyler och muggar och gjorde 4-hopp och dubblor. (Medelsvåra prob-

lemet) 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att vi lade mycket kraft under den här lektionen på att 

undervisa och stötta eleverna i deras problemlösande och att lära dem att använda alla fyra 

uttrycksformerna.  

 

 

Lektionstillfälle 2 

Någon vecka senare arbetade klassläraren med varje grupp var för sig med ett nytt problem. 

Den här gången hade vi valt bort att eleverna skulle arbeta med proportionalitet, vi kände att 

det för mycket att hålla reda på och satte i stället fokus på att träna eleverna på att lösa 

problemet på de fyra olika sätten. Fortfarande fanns dock möjligheter att lösa problemet 

genom at använda kunskaper kring dubblor. Vi valde ett problem som vi trodde att alla elever 

på något sätt skulle kunna lösa. Det löd:  

 
                                           Pelle hjälper pappa att gå ut med soporna.                                              

 För det får han sex kronor varje dag. 

 Hur mycket hade han fått på en vecka?  
                                              På en månad? 

 

Lektionerna startade med en repetition av de olika sätten att lösa ett problem. Eleverna fick 

den här gången också veta att målet för lektionen var att träna sig på och lära sig de olika 

modellerna för problemlösning.  

 

I alla grupper resonerade man mycket kring vad det egentligen innebar ”att skriva med ord”. 

Man kom fram till att det handlade om att ”prata med sig själv i huvudet”, ”att resonera med 

sig själv eller en kompis utan att använda mattespråket”. Man skulle alltså ha ”ett samtal med 

sig själv” och sedan skriva ned det man tänkt. Trots detta var det svårt för eleverna att 

uttrycka sig med ord, många skrev ”Jag tänkte i huvudet” med formulerade inte hur de tänkt. I 

grupp tre hade man ett mer ingående samtal kring vad det innebär att resonera med sig själv. 

En elev, en flicka, sa ”Jag pratar alltid med mig själv först annars vet jag inte vad jag skall 

göra”. Hon menade att man alltid måste reda ut för sig själv vad det är man skall göra och sa 

”Sedan gör jag det”.  Flera av eleverna i gruppen höll med henne och sa att de också alltid 

”tänkte med ord” först.  

 

När vi efter det att alla elever hade arbetat med problemet satte oss ned för att analysera det de 

gjort såg vi att eleverna i de olika grupperna hade angripit problemet på olika sätt. I grupp ett 

och två hade eleverna övervägande valt att lösa problemet ”på riktigt” först, de tog muggar 

och låtsades att det var veckodagar medan kapsyler fick symbolisera kronor. Därefter ritade 

de en bild för att till sist med hjälp av bilden uttrycka sig på symbolspråket. Flera av eleverna 
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i grupp ett trodde att en vecka hade fem dagar, de utgick från en skoldagsvecka vilket 

föranledde ett samtal kring veckans dagar och vad som skiljer en skolvecka från en ”vanlig” 

vecka.  

 

En av eleverna, en pojke i grupp två löste problemet på mattespråket först. När han sedan 

löste problemet med hjälp av en bild upptäckte han att han tänkt fel och därför fått ett felaktigt 

svar.  För den här pojken var det en viktig erfarenhet och en aha-upplevelse att man kan 

kontrollera sitt svar genom att lösa problemet på olika sätt.  

 

I grupp tre och fyra valde, till skillnad från eleverna i grupp ett och två, de flesta elever att 

starta med symbolspråket. Dessa elever, visade det sig, hade sedan svårt att översätta 

lösningen till en konkret lösning eller till bildspråket. Många av eleverna tyckte att det var 

tråkigt och besvärligt att lösa problemet på fler sätt, de såg helt enkelt ingen vits med det.  

 

 

Lektionstillfälle 3 

Vid det tredje lektionstillfället arbetade klassläraren med eleverna i halvklass. Problemet, som 

bara fanns i en svårighetsgrad, löd:  

 
 Martin skall packa ned sina tennisbollar . 

 Han skall packa dem i två lådor, en stor och en liten. 

 Den stora lådan rymmer dubbelt så många bollar som den lilla. 

 Den lilla rymmer 12 bollar. 

 Hur många bollar packar Martin ned? 

 

Den här gången bestämde klassläraren arbetsgången. För att även de elever som snabbt kunde 

lösa problemet med hjälp av symbolspråket skulle få träning i att lösa problem konkret skulle 

alla elever skulle lösa problemet ”på riktigt” först. Därefter skulle de rita, sedan prata och sist 

skriva lösningen på mattespråket.  

 

Det visade sig att spridningen i de båda halvklasserna var alldeles för stor, det var svårt att 

hinna med och många elever tyckte att det var tråkigt, de hade ingen motivation,. Återigen 

slog det oss att om det är enkelt att räkna ut svaret i huvudet eller med hjälp av symbolspråket 

finns ingen anledning att lösa problemet konkret eller med hjälp av en bild.   

 

 

Lektionstillfälle 4 

Under det tredje och sista lektionstillfället hade vi grupperat eleverna i de fyra ursprungliga 

grupperna, huvudfokus låg återigen på att träna eleverna på att lösa ett problem på flera olika 

sätt. Problemet löd:    
 

Bea samlar på bokmärken. 

Hon har 25 stycken. 

8 av dem är dubbletter. 

Hur många olika märken har hon? 

 

De flesta av eleverna i grupp tre och fyra valde återigen att lösa problemet aritmetiskt först, 

antingen skrev de 25-8=17 eller också skrev de 25-4=21. När vi efter en stunds arbete med de 

övriga uttrycksformerna diskuterade ordet dubbletter blev vi oense. Vad menades egentligen 

med ordet dubbletter? Var det fyra par som tillsammans bildade åtta bokmärken eller var det 
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åtta par som tillsammans bildade 16 bokmärken. Elevernas skilda lösningar visade att de 

tänkte olika, de hade också svårt att förstå varandras resonemang.  

 

Några av eleverna, framför allt de i grupp ett och två startade med att rita en bild, också här 

blev svårigheterna med att tolka ordet dubbletter tydlig.  

 

                             
 

 

 
 

 

I alla grupper gjorde vi därefter tillsammans en konkret lösning genom att lägga upp kapsyler 

på golvet.  Först när vi gjort det på riktigt insåg eleverna frågeställningen och klarade då 

också av att sätta ord på det de gjort.   

 

 

 
 

 

 

 

 

Tre olika elevers lösningar 
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I grupp fyra fick eleverna ytterligare ett problem att lösa:  

 
  Bea samlar på bokmärken. 

  Hon har 235 stycken 

  28 av dem är dubbletter. 

  Hur många olika märken har hon? 

 

Först skrattade de och sa ”detta kan vi inte rita” men nu vet vi hur vi skall tänka, en av 

eleverna, en pojke, sa ”vad lätt det är när man gjort det med lätta siffror först nu vet jag hur 

jag skall tänka”.  Det han egentligen gjorde när han sa så är att han spontant kommit på en 

femte strategi vid problemlösning, nämligen den att byta ut talen eller siffrorna mot enklare 

varianter för att på så sätt komma åt  lösningen.  

 

 

 

Delstudie 3: Sammanfattande analys och kommentarer 
 

Så här i efterhand kan vi konstatera att vi blandande ihop för många saker när vi genomförde 

delstudie tre. Vi borde på ett bättre sätt ha hållit isär de olika målen för vårt arbete. Vad hade 

egentligen varit vårt huvudsyfte? Var det att lära eleverna att räkna med enkel proportionalitet 

eller var det att lära eleverna att lösa ett problem på flera olika sätt? 

 

Många av eleverna tyckte att det var svårt att uttrycka sig med ord. Delvis hänger detta 

troligtvis ihop med skrivförmågan. Har man svårt att formulera sig i text är det svårt att få ned 

på ett papper hur man tänkt. Förmodligen var det också avgörande vilken typ av problem det 

handlade om.  

 

Flera av eleverna i grupp tre och fyra tyckte att det var tråkigt att arbeta vidare med problemet 

efter det att de löst det aritmetiskt. Var det helt enkelt så att problemet var för lätt och att 

eleverna inte såg något behov av att lösa problemet mer än på ett sätt, att de hade svårt att 

konstruera en konkret lösning eller en bild över något de redan visste svaret på?   

 

 

Thinkboard 

En aktivitet liknande den vi genomförde beskrivs av McIntosh (2006). Han menar att 

aktiviteten, vilken han kallar Thinkboard eller ”Tanketavlan”, är mycket effektiv för att sätta 

fokus på den begreppsliga förståelsen. God förståelse av ett matematiskt moment eller område 

visar sig genom förmågan att överföra idén eller idéer mellan olika representationsformer. 

Svagheter i förståelsen, menar han vidare, avslöjas ofta i brister i representationerna. Jag kan 

hålla med om detta när det gällde eleverna i grupp ett och två, men gäller det för eleverna i 

grupp tre och fyra? Jag är inte så säker på det.   
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Avslutande diskussion och slutsatser 

 

Syftet med studien var att kunna se om ett genomtänkt och riktat arbete med utgångspunkt i 

problemlösning befrämjade elevernas matematiska utveckling så som framhålls i den litteratur 

jag har tagit upp i min teoridel.  

 

Jag kommer i min avslutande diskussion att beröra fördelar och nackdelar med den 

organisation vi hade vid genomförandet av studien. Jag tar också upp tankar kring den 

formativa bedömningen vi på olika sätt gjorde av elevernas kunskaper.  

 

 

Nivågruppering  

I delstudie ett och tre valde vi att nivågruppera eleverna. De fick alltså arbeta tillsammans 

med elever som kunde ungefär lika mycket eller lite mer än de själva kunde. Vygotski talar 

om ”den närmaste utvecklingszonen”. Genom att arbeta på egen hand kan man visserligen 

utföra uppgifter och tillgodogöra sig kunskaper men bara till en viss nivå. Det är först när man 

i mötet med andra får chans att tala om olika lösningsmetoder som man har en möjlighet att 

bli mer kompetent på ett område. Genom att ta del av andras lösningsförslag och värdera 

dessa tvingas man också att formulera och försvara sin egen uppfattning. Så småningom blir 

gruppens gemensamma kompetens en del av ens egen kompetens (Ahlberg 1995). Den 

utgångspunkt jag hade i studien var att arbetet främjades av att inte avståndet mellan eleverna 

var för stort. De elever som löste problemen genom att arbeta med konkret material eller 

genom att rita skulle aldrig ha förstått hur de elever som arbetade med att utveckla kunskaper 

kring multiplikation tänkte.  

 

Wiliams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) lyfter tre olika former av samlärande. 

”Cooperative learning” innebär att man i en grupp gemensamt arbetar för att komma på en 

lösning på ett problem.  ”Peer tutoring” beskrivs som ett samlärande där den ena parten kan 

mer än den andra, denna förmedlar alltså en kunskap på något sätt till den som ännu inte lärt 

så mycket. Denna form av samlärande är den som Vygotski talar om när han resonerar kring 

den närmaste utvecklingszonen. Ytterligare en form av samlärande är ”Peer collaboration”. I 

denna form av samlärande arbetar nybörjare tillsammans för att lösa en uppgift ingen av dem 

tidigare löst. Eleverna befinner sig alltså på samma kunskapsnivå och kommunicerar med 

varandra kring olika lösningar och strategier vilket stimulerar till vidare lärande. Ett kritiskt 

förhållningssätt till den egna kunskapen krävs alltså. Genom att låta eleverna ingå i en sådan 

grupp är risken mindre att de känner sig nedslagna av andra elevers större kunskaper. I stället 

kanske de får chans att uppleva ”upptäckandets utmaning”.  

 

Jag tolkar det som att den form i vilken vi grupperade eleverna ligger närmast den sistnämnda 

formen av samlärande med undantag för att det fanns en lärare med som synliggjorde och 

lyfte elevernas delvis olika uppfattningar och strategier.   

 

I rapporten ”Lusten att lära” (Skolverket 2003) resonerar man kring nivågruppering. Man 

menar att det generellt sett inte används andra åtgärder för att förbättra undervisningen än att 

göra organisatoriska förändringar som t.ex. nivågruppering eller att ge mer tid till de elever 

som behöver det. Ett mer problemorienterat arbetssätt ses ofta inte som realistiskt. Det är dock 

inte grupperingarna i sig som har betydelse utan innehållet i och utformningen av 

undervisningen som har störst effekt för resultatet. Rapporten lyfter fram att nivågrupperingar 

där huvudsyftet är att eleverna skall få undervisning på rätt nivå och inte en indelning gjord 

utifrån hur fort eleverna arbetar, kan ha en positiv effekt. Man lyfter också fram skillnaden 
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mellan att låta eleverna arbeta med enskilt arbete i egen takt och att arbeta på ett annorlunda 

mer probleminriktat arbetssätt med lärandet.  Som pedagog är det alltså viktigt att fundera 

över syftet med nivågruppering. Man måste också problematisera de negativa konsekvenser 

som kan eventuellt kan finnas i system där man nivågrupperar eleverna. Ett kritiskt moment 

är, menar man, att elever riskerar ”inlåsning på fel nivå” och att förväntningarna på vad en 

elev kan prestera är olika beroende på vilken nivå denne är inplacerad i.  

 

Ett argument för att nivågruppera eleverna är behovet av begriplighet. Att få känna att man 

kan, att man förstår, att man lyckas och att man lär sig, är det elever först lyfter fram när de 

får frågan om vad som påverkar lusten att lära enligt Skolverket (2003). Uppgifter på rätt nivå 

främjar dessutom motivationen och strävan att utveckla sitt matematiska kunnande.  

 

Att gruppera eleverna efter prestation och sedan inte göra undervisningen i de olika grupperna 

olika har liten effekt på elevernas resultat menar Wallby, Carlsson och Nyström (2001). 

Möjligen skulle det finnas positiva effekter för de duktigaste eleverna som i sådana fall skulle 

kunna få möjlighet att lära sig mer. Än viktigare än grupperingen är dock innehållet i 

undervisningen. Negativa resultat kan man enligt, Wallby m.fl, få om undervisningen utgår 

från att gruppen är homogen trots att en nivågrupperad grupp i viss utsträckning är heterogen. 

En viss risk finns också att man bedömer eleven fel, så att den hamnar i fel grupp eller om 

möjligheten till att byta grupp inte finns.  

 

Att arbeta med sammanhållen undervisning i en klass ser jag som en omöjlighet. Eleverna 

befinner sig på alltför olika nivåer kunskapsmässigt för att så skulle kunna ske. Förmodligen 

skulle man som lärare lägga sig på en nivå som bara gagnade några få. De elever som inte 

kommit så långt i sin matematiska utveckling skulle inte kunna tillgodogöra sig 

undervisningen eftersom mycket skulle gå över deras huvuden. De elever som kommit längre 

skulle å andra sidan inte få de utmaningar de behövde, vilket förmodligen skulle medföra att 

de tappade lusten till ämnet. I studien grupperade vi eleverna utifrån den matematik de 

behövde utveckla, något som går hand i hand med det man lyfter fram i ”Lusten att lära”. 

Ordet nivågruppering kan dock uppfattas negativt och lätt leda in tanken i fel banor. Att 

istället använda ordet ”behovsgruppering” tycker jag är att föredra. Eftersom det talar om vad 

det handlar om, nämligen att ge eleverna det de behöver.   

 

 

Lärarens didaktiska kunskaper 

Att undervisa genom problemlösning är, menar Hagland m.fl. (2005), inte helt lätt. Det kräver 

att läraren har gedigna kunskaper både i matematik men också i didaktik.  För att utveckla 

elevernas kunnande krävs att man som lärare reflekterar kring vad det är man vill att eleverna 

skall lära sig, det vill säga vad man har för mål med lektionen eller lektionsserien. Att arbeta 

med problemlösning kräver alltså ett medvetet arbete från lärarens sida. Man måste 

konstruera, leta efter eller ändra uppgifter så att de speglar de syften och mål man har för sitt 

arbete.   

 

Lärarens roll enligt Hagland m.fl. är bland annat att förvissa sig om att eleverna har de 

redskap de behöver för att ha en rimlig chans att lyckas med att lösa en uppgift eller ett 

problem. Redskap, enligt min tolkning, är ”matematiska redskap” som t.ex. vissa strategier, 

vissa faktakunskaper eller vissa färdighetskunskaper. Läraren skall också kunna söka reda på 

olika tankegångar och gå in med vägledning och stöd utifrån individens eller gruppens olika 

erfarenheter och idéer. Dessutom är det viktigt att kunna bedöma vad eleverna kan.  

 



 

 46 

Gedigna kunskaper i matematikämnets didaktik med avseende på elevers matematiska 

utveckling och hur man på olika sätt kan stimulera denna utveckling, liksom kunskaper om 

bedömning är alltså inte bara en förutsättning utan också en nödvändighet om man skall 

kunna arbeta probleminriktat. I mitt arbete som matematikutvecklare har jag haft möjlighet att 

fördjupa mig i alla dessa frågor vilket naturligtvis gagnat arbetet med eleverna i studien. 

Frågan är dock vilka möjligheter man som klasslärare har att klara av något liknade det jag 

beskrivit med de kunskaper man får inom lärarutbildningens ram?  

 

 

Bedömning 

Att göra formativa bedömningar av elevers kunskaper kräver alltså gedigna ämneskunskaper. 

Det handlar också mycket om att ha ”bedömningsglasögonen” på hela tiden, dvs. att fånga 

elevernas lärande ”i flykten”. En formativ bedömning kräver, anser Lindström (2005), inte att 

man arbetar mer utan effektivare och pekar på vikten av att inrikta sina ansträngningar mot de 

områden där eleverna får störst utdelning. Som lärare upplever man, menar Lindström vidare, 

med detta arbetssätt en större professionalitet vilket leder till såväl ökad tillfredställelse som 

ökad arbetsglädje. Att eleverna får en adekvat återkoppling är också det viktigaste inslaget i 

bedömning av elevers lärande, något vi upplevde framför allt i delstudie ett.  

 

När man bedömer elevers kunskaper sker det oftast endast i form av stickprov och det 

sammanlagda kunnandet blir inte synligt. Att göra ett stickprov innebär ändå att man gör ett 

urval som måste vara representativt (Pettersson, 2005). Här blir det återigen tydligt hur viktigt 

det är med gedigna kunskaper i ämnets innehåll och didaktik. Man måste också göra ha klart 

för sig att allt inte är mätbart, däremot är det märkbart. Vi kan mäta fakta, förståelse och 

färdighetshetskunskaper till en viss gräns men inte förtrogenhetskunskaper och kompetenser 

som tex  kommunikationsförmåga. Vissa kunskaper fördjupas och utvidgas ju hela tiden, de 

kan man inte säga att man har eller inte har.  

 

 

Problem eller uppgift 

En fråga som infann sig efter det att studien var avslutad var naturligtvis om det var 

problemlösning eller rutinuppgifter vi ägnade oss åt. Svaret på den frågan är både/och. För en 

del av eleverna var det inte problemlösning om man ser till de kriterier som finns för ett ”rikt 

problem”, nej inte ens om man utgår från tolkningen av vad ett problem är kan man kalla det 

problemlösning. Inte heller den definition av problemlösningskompetens Palm m.fl  (2004) 

har stämmer med det flera av eleverna gjorde:   
 

Med problemlösningskompetens menas att kunna lösa det vi kallar problem dvs. uppgifter 

där problemlösaren inte har någon färdig lösningsmetod tillgänglig. Eleven behöver 

producera någon form av (icke rutinmässig) kunskap dvs tillämpa sina kunskaper på en för 

honom eller henne ny situation. Huruvida en uppgift kräver problemlösningskompetens för 

sin lösning beror då inte bara på egenskaper hos uppgiften utan är beroende av 

kombinationen uppgift och uppgiftslösare. (s 9) 

 

För en del av de elever som kommit längst i sin matematikutveckling var det rutinuppgifter de 

fick lösa. Trots detta fick de träna sig på att klara olika räknerutiner och använda mer 

sofistikerade och mer generaliserbara metoder, vilket inte är helt oväsentligt. Elever behöver 

få träna sig både på räknerutiner och på att lösa problem för att befästa sina kunskaper och 

utvecklas.  
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Jag vill trots allt inte sälla mig till den skara Kilpatrick (i Taflin 2003) kritiserar när han säger 

att den mesta forskningen kring problemlösning saknar teorier och systematik och handlar om 

lästal från läroboken eller standardproblem. I min studie tycker jag att jag lyckades med flera 

saker nämligen att pröva olika former av problemlösning, att lyfta metakognitionens betydelse 

samt vikten av att som lärare vara medveten om elevers matematiska utveckling och den 

formativa bedömningens styrka. Som alltid när man avslutar ett arbete av den här arten har 

det väckts flera viktiga och intressanta frågor, frågor jag med glädje gärna skulle ta mig an om 

tid och möjlighet finns. Att arbeta med elevers matematiska utveckling är verkligen en 

utmaning! 
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Aritmetik      Bilaga 1 

Addition, subtraktion 
 
Mål att uppnå år 5 

Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att 

kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö. 
 

Inom denna ram skall eleven 

- förstå och kunna använda addition och subtraktion, 

- kunna räkna med naturliga tal – i  huvudet, med  hjälp av skriftliga  räknemetoder och  med     

  miniräknare. 

 
Mål att uppnå år 9 

Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva 

och hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle och 

som behövs som grund för  fortsatt utbildning. 
 

Inom denna ram skall eleven 

- ha goda  färdigheter i och  kunna använda  överslagsräkning och  räkning med naturliga tal  

  samt  tal i  decimalform i  huvudet , med  hjälp av skriftlig  räknemetoder och  med  tekniska    

  hjälp medel,  

- kunna lösa enkla ekvationer. 

 

 

 
Så här konkretiseras dessa uppnåendemål 

 

 
Så här kan en elev få visa vad han/hon kan 

 

a. Eleven skall i en konkret situation 

kunna räkna samman föremål i två 

mängder för att hitta summan. 

 

 

 

b. Eleven skall i en konkret situation 

eller med hjälp av en bild kunna 

berätta om en subtraktionshandling.  

  

 

 I  t.ex. en matsituation berättar eleven 

      hur många köttbullar två barn har till- 

          sammans. 

  

 
 

 AS 1 ” Räknehändelser”   

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
                                       Kravnivå för förskoleklass 
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c. Eleven skall kunna räkna vidare från 

ett tal för att hitta summan av två 

mängder. 

 

 
 

d. Eleven skall kunna använda sig av 

strategin ”störst först” för att hitta 

summan av två mängder. (Vilket 

förutsätter att eleven känner till den 

kommutativa lagen).  

 

 

e. Eleven skall vid subtraktion kunna 

använda sig av strategierna 
 

-     räkna bakåt/räkna ned till, 

 

 

 

-     räkna upp från. 

 

 

 

 

 

 

f. Eleven skall förstå räknesättens 

innebörd och kunna uttrycka sig 

matematiskt med hjälp av tecknen för 

addition, subtraktion och likhet.  

 

 

  

 

g. Eleven skall förstå sambandet mellan 

addition och subtraktion samt i en 

additions- eller subtraktionsuppgift 

kunna använda sig av grundläggande 

huvudräkningsstrategier som t.ex.  
 

- talkamraterna inom talområdet 0-10, 

 

 
 

- dubblor / tvillingar (inom talområdet 

0-20), 

 

- kommutativa lagen, 

 

 

 

 Vid tärningsspel där två tärningar 

används räknar eleven inte varje 

prick på den tärning den börjar med.  

 
 
 

 Vid tärningsspel där två tärningar 

används börjar eleven på den tärning 

som har flest prickar.  

 

 

 

 
 

 
 

 ”Tänk  dig  att du har 8 kex och  äter 

upp tre av dem. Hur många har du 

kvar? Hur tänkte du?” 

 

 ”Jag har 12 jordgubbar och äter upp 

9. Hur många finns kvar? Hur tänkte 

du?” 
 

 

 

 

 

 Hitta på en ”räkneberättelse” till:   

5 + 4 = 9 

7 – 3 = 4 

 ”Skriv på mattespråket hur många ni 

är i klassen när två barn är borta.” 

 
 

 

 Skriftligt eller i samtal med läraren 

redovisar eleven sina strategier när 

den löser följande uppgifter:  
 

 
 

      4 + 5 

10 – 7 
 

 

4 + 4 

12 – 6  

          

2 + 19 
 

(forts på nästa sida) 
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- addera / subtrahera 10, 

 

 

- generalisera talkamraterna inom 

talområdet 0-10 till hela 10- och 100-

tal. 

 

 

 
 

 

h. Eleven skall vid addition och 

subtraktion kunna använda sig av 

härledda huvudräkningsstrategier 

som  t.ex.  
 

- nästan dubblor / tvillingar, 

 

 

- generalisera talkamraterna  till högre 

talområden,  

 

 

 

- addera nästan 10. 

 

 

 

 

 

 

i. Eleven skall skriftligt kunna redovisa 

sina matematiska tankegångar. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

27 + 10 

45 – 10 

 

40 + 30 

100 – 20 

200 + 300 

  
 
 

 

 

 Skriftligt eller i samtal med läraren 

redovisar eleven sina strategier när 

den löser följande uppgifter:   

 
 

6 + 7 

11 – 5 

 

13 + 6 

63 + 4 

19 – 5 

89 – 7 

 

27 + 11 

36 + 9 

 

 
 

 

 Lösa och skriftligt redovisa uppgifter 

som: 

- ”Bea bakade 32 pepparkakor och 

hennes mamma bakade 68 peppar-

kakor. Hur många pepparkakor 

bakade de tillsammans?” 

- ”Martin bakade 99 pepparkakor och 

hans pappa bakade 25 pepparkakor. 

Hur många bakade de tillsammans?” 

- ”Beas familj kokade knäck. Det blev 

56 stycken. Under kvällen åt de upp 

33 stycken. Hur många låg kvar på 

fatet nästa dag?”   

 AS 2  ”Kakpåsarna”   
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j. Eleven skall med hjälp av 

huvudräkning, skriftliga räkne-

metoder eller miniräknaren kunna 

lösa uppgifter som kräver addition 

och subtraktion.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

k. Eleven skall kunna lösa obekanta tal i 

enkla likheter.    

 

 
 

 

 

l. Eleven skall ha förfinat sina huvud-

räkningsstrategier och t.ex. kunna 
 

  

- använda sig av talkamraterna vid 10- 

och 100-talsövergångar, 

 

 

 

 

- subtrahera nästan 10, 

 

 

 

- addera / subtrahera nästan 100-tal, 

 

 

- fylla ut till hela 10- eller 100-tal, 

 

 

 

 

 

- räkna talsorterna var för sig, 

 

 

 ”Titta i en leksakskatalog. Låtsas att 

du har 1000 kr att handla för. Vad 

skulle du köpa? Försök att göra slut 

på så mycket av pengarna som 

möjligt”. 

 AS 3  ”Klassdisco”  

 ”Bea har 200 kronor i plånboken när 

hon går till simhallen. Hon köper en 

badbiljett för  35 kr och en  glass  för 

15 kr.  Hjälp Bea att räkna ut hur 

mycket hon har kvar i plånboken när 

hon går hem.” 

 
 

 5 +  __ =  8  
 

      4 = 9 – __ 

 

 AS 4  ”Vågen” 
                                                     Kravnivå för år 3                                

 

 Skriftligt eller i samtal  med läraren 

redovisar eleven sina strategier när 

den löser följande uppgifter:   
 

      24 + 7 

32 – 8 

106 – 8 

91 + 29 
 

 

82 – 9 

70 – 11 

 

 

435 – 199 

 

 

100 – 68 

1050 – 500 

203 – 198 

975 + 26 

 

 

856 + 130 
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m. Eleven skall vid räkning med 

naturliga tal kunna använda sig av 

skriftliga räknemetoder.  

 

 

 

 

 

 
 

n. Eleven skall vid räkning med  

naturliga tal kunna använda sig av 

miniräknaren.  

 

 

o. Eleven skall kunna lösa såväl 

enstegs- som flerstegsuppgifter vilka 

omfattar både addition och 

subtraktion.  

 

 

p. Eleven skall med hjälp av 

huvudräkning kunna göra upp-

skattningar och bedöma ett svars 

rimlighet. 

 

 

 

 

 

 
 

q. Eleven skall med hjälp av 

huvudräkning kunna utföra enkla 

beräkningar med tal i decimalform.  
 

 

 

 

r. Eleven skall ha utvecklat sin förmåga 

att kunna lösa enkla ekvationer.    

 

 

 

 

 

 

 ”Räkna följande uppgifter på det sätt 

du tycker är enklast. Kan du fler 

sätt?”    

734 + 335 

689 – 356 

255 + 267 

590 – 229 

287 + 149 + 23 

 
 

  AS 5  ”Lisebergsbesöket”  

  

  

  
 

 AS 6  ”Köpa hamburgare” 

 

 

 

 

 

 AS 7  ”I sportaffären” 

 Avgöra om svaret på följande 

uppgifter är mer eller mindre än 

1000: 
 

334 + 689 

                   1246 – 258 
 

”Förklara hur du tänkte.”  
 

 

 

 AS 8  ”Lösgodis” 

 2,35 + 1,75 

 1,15 – 0,95 
 

 
 

 ”Bea och Martin skall köpa 

julklappar. Tillsammans har  de 256  

kr. Ge minst tre förslag på hur 

mycket var och en hade med sig.”  

 Lösa ekvationerna: 

             18 –  x = 15 

               8 = x + 5 

             20 – x = 16       

       
                                                     Kravnivå för år 6  
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Bilaga 2 

 

Hjälp oss att ta reda på hur många ben vi har tillsammans! 
 

 
 

Lätt variant:   

Vi är 1 spindel och 3 katter. 
 

Mellansvår variant. 

Vi är 4 skalbaggar, 3 katter och 5 ankor. 

 

Svår variant  

Vi är 3 flugor, 5 katter och 9 ankor. 
 

 

 

 

 

 

Berätta för fröken hur du tänkte när du löste uppgiften. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lätt                                                                                         Svårt 

                                                                                                                                         

 

Namn:_____________ 
 

 

 

Obs. Det fanns ett papper för varje svårighetsgrad.  
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Bilaga 3 

 

 
Matteproblem grupp 1 

 

Mål  

 Tolka problemet 

 Lösa problem med två termer 

 Gå från konkret lösning till att rita lösningen 

 Utrycka sig på mattespråket med hjälp av den konkreta lösningen eller den ritade bilden. 

 Använda sig av tiokompisarna. 

 Använda sig av dubblor  

 

 

1. Hjälp fröken att räkna hur många stolar hon behöver till sitt klassrum. 

Det finns ett bord med plats för 8 barn. 

Det finns tre bord med plats för 4 barn.  

       

 

2. Hjälp fröken att räkna hur många stolar hon behöver till sitt klassrum. 

     Det finns två bord med plats för 5 barn. 

     Det finns fem bord med plats för 2 barn. 

 

 

3. Hjälp fröken att räkna hur många stolar hon behöver till sitt klassrum. 

     Det finns två bord med plats för 8 barn. 

     Det finns ett bord med plats för 4 barn.   

 

 

4. Hjälp vaktmästaren att räkna efter hur många hjul han måste smörja. 

     Det finns tre kärror och fyra tvåhjulingar. 

 

 

5. Hjälp vaktmästaren att räkna efter hur många hjul han måste smörja. 

     Det finns en kärra, två tvåhjulingar och fyra trehjulingar.  

 

 

6. Hjälp vaktmästaren att räkna efter hur många hjul han måste smörja. 

Det finns två kärror, två trehjulingar och tre tvåhjulingar. 

 

 

7. Hitta på ett eget liknande problem och lös det.  
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Bilaga 4 

Tält 
 

Snart är det sommar och du kanske skall ut och tälta?  

Visste du att det finns tält med plats för olika många personer?  

Själv har jag ett tremanstält, fast vi bara är två stycken som sover i det. 

 
 

När jag tittade i en katalog för tält fanns det mycket att välja på… 

 

 

Tvåmanstält                                                             Tremanstält      

 

 

 

 Tält för fyra personer                                                Tält för 5 personer   

 

 

 

Scouttält med plats för 8 personer    

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

1. Hur många personer får tillsammans plats i ett fyrmannatält och ett femmannatält? 

 

2. Hur många personer får tillsammans plats i två tvåmanstält och ett fyrmannatält 

 

3. Hur många personer får tillsammans plats i två scouttält, ett fyrmannatält och två 

femmannatält? 

 

4. Hur många personer får tillsammans plats i två fyrmannatält, två tremannatält och två 

femmannatält? 

 

5. Hur många personer får tillsammans plats i två scouttält, ett fyrmannatält och fem 

femmannatält? 

 

6. Hur många personer får tillsammans plats i sex fyrmannatält, sex tremannatält och sex 

femmannatält? 

 

7. Vilka tält skulle vi behöva i vår klass om vi skulle tälta tillsammans? 

 

 

Obs. De olika uppgifterna hade i elevernas version luft mellan varje uppgift så att det gick 

rita och eller anteckna en matematisk lösning.  

 

 

 

 

 

 


