
 

 

 

Självständigt arbete II, 15hp 

Hur löser jag detta? 
En studie om elevers lösningsstrategier och 

arbetskonstellationers betydelse vid arbete med 

problemuppgifter 

 
 

Författare: Evelina Jansson & 

Malin Lorentzon 

Handledare: Oduor Olande 

Examinator: Constanta Olteanu 

Termin: VT17 

Ämne: Matematik  & 

matematikdidaktik 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4GN04E 



  
 

i 
 

Hur löser jag detta? 
En studie om elevers lösningsstrategier och arbetskonstellationers betydelse vid arbete 

med problemuppgifter 

 

How do I solve this? 
A study of pupils' solution strategies and the importance of work constellations in work 

with problem solving 

 

Abstrakt 
Vid arbete med problemlösning är det svårt att fastställa att de uppgifter som eleverna 

arbetar med upplevs som problem. Eftersom personen som löser uppgiften uppfattar den 

olika så används i denna studie benämningen problemuppgifter. För att kunna lösa olika 

problemuppgifter är det viktigt att kunna välja och använda olika lösningsstrategier. 

Denna studie syftar till att ta reda på vilka strategier elever använder när de löser 

problemuppgifter med inriktning på de fyra räknesätten. Studien syftar också till att 

undersöka arbetskonstellationernas påverkan på strategierna samt elevernas synpunkter 

om arbetskonstellationer vid arbete med problemuppgifter. För att ta reda på detta löste 

elever i årskurs tre problemuppgifter, enskilt och i grupp. Vidare intervjuades ett antal 

elever för att ta reda på deras tankar och åsikter om problemuppgifter i dessa 

konstellationer. Resultatet visar att elever använder strategierna bild, de fyra räknesätten 

och laborativt material och att de i stort sett använder samma strategier när de löser 

problemuppgifter enskilt och i grupp. Eleverna anser att arbete med problemuppgifter i 

grupp är fördelaktigt då de kan hjälpa och lära av varandra. Grupparbete kan dock 

innebära att eleverna inte kommer överens samt att det blir stökigt och okoncentrerat. 

Fördelar med att arbeta enskilt med problemuppgifter är enligt eleverna att få bestämma 

och tänka själv medan nackdelar är att inte få hjälp. 

 

Nyckelord 
Problemuppgifter, lösningsstrategier 

 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till de informanter som möjliggjorde denna studie. Genom ert 

deltagande kunde vi komma fram till studiens resultat. Vi vill även visa vår tacksamhet 

till våra nära och kära som stöttat oss genom denna process.   

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Problemlösning är en central del av matematikundervisningen, vilket framgår i 

läroplanen (2016) där det beskrivs att arbete med problemlösning ska genomsyra 

samtliga matematiska områden. Som blivande lärare funderar vi kring hur arbetet med 

problemlösning ska utformas. Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet är vi 

särskilt intresserade av didaktiska aspekter som handlar om arbetskonstellationer. Med 

utgångspunkt i ovanstående är syftet att undersöka vilka lösningsstrategier elever 

använder vid problemlösningsuppgifter med inriktning på de fyra räknesätten samt att 

undersöka om dessa skiljer sig åt beroende på arbetskonstellation. Arbetet syftar också 

till att ta reda på elevernas åsikter om att arbeta i olika konstellationer.  

 

För att besvara ovanstående problemområden används metoderna surveyundersökning 

med tillhörande observation och intervju. Surveyundersökningen genomförs genom att 
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elever löser problemuppgifter enskilt och i grupp. Detta görs för att elevernas 

lösningsstrategier ska urskiljas men också för att en jämförelse mellan strategierna som 

används i de olika arbetskonstellationerna ska kunna uppmärksammas. Intervjuer görs 

för att ta reda på vilka fördelar och nackdelar eleverna anser finns med att arbeta med 

problemlösning enskilt och i grupp.  

 

Studiens resultat visar att de lösningsstrategier som eleverna använder sig av är 

räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division. Även bild och laborativt 

material är strategier som eleverna använder. Det uppmärksammas att elever i stort sett 

använder samma strategier när de arbetar enskilt som när de arbetar i grupp. Elevernas 

strategier är också desamma oberoende av vilken skola de går på. Genom elevintervjuer 

framkommer flera fördelar med att arbeta i grupp. Att hjälpa varandra, att lära sig av 

varandra och att samarbeta är fördelar som nämns av flera elever. Att inte komma 

överens och att det blir stökigt/ okoncentrerat är nackdelar som eleverna anser finns 

med att arbeta i grupp. Fördelar med att arbeta enskilt är enligt eleverna att få bestämma 

själv och tänka själv. Nackdelarna som nämns är att inte få hjälp när man behöver. 

Utifrån studiens resultat kan det konstateras att eleverna till stor del använder samma 

strategier enskilt och i grupp. I intervjuerna framkommer dock att majoriteten av 

eleverna föredrar att arbeta i grupp. 
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1 Inledning 
Varje dag ställs vi inför en mängd olika problem, i många fall är de av matematisk 

karaktär. Det kan exempelvis vara att beräkna rabatten på en särskild vara, ta reda på 

hur mycket av varje ingrediens man behöver i ett recept eller uppskatta hur många 

flyttkartonger som behövs för att få plats med innehållet. Ahlström (1996) beskriver 

vikten av att kunna lösa problem: 

 
Genom att lösa problem kan man utveckla tankar, idéer, självförtroende, 

analysförmåga, kreativitet och tålamod. Man lär sig att planera, upptäcka 

samband, förfina det logiska tänkandet och skaffar sig beredskap att klara 

situationer i livet. (Ahlström, 1996; 69) 

 

Precis som i citatet ovan tycker vi att förmågan att lösa problem är betydelsefull för att 

kunna hantera vardagens utmaningar. Som blivande lärare anser vi att ett stort ansvar 

för att utveckla elevernas problemlösningsförmåga ligger på oss som arbetar i skolan. 

Enligt våra erfarenheter benämner lärare uppgifter som används vid problemlösning 

som problem. Om en uppgift är ett problem eller inte beror på personen som löser den 

(Taflin, 2007). För en person kan en uppgift uppfattas som ett problem medan det för en 

annan person kan upplevas som en textuppgift (a.a.). Med andra ord kan en och samma 

uppgift vara både en rutinuppgift, textuppgift och ett problem beroende på vem som 

löser den. Eftersom det är svårt att skilja på problem och uppgifter så används i denna 

studie begreppet problemuppgift.  

 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder har vi erfarit att undervisningen till 

stor del handlar om att läraren förmedlar en strategi som eleverna sedan ska tillämpa. 

Visst är det bra att eleverna får träna på att använda en viss strategi men man får inte 

glömma bort att eleverna även ska ges tillfällen att lösa problemuppgifter på egen hand. 

Vi anser att undervisningen ska innehålla tillfällen där eleverna får möjlighet att 

använda sina tankar och idéer för att välja strategi. För att bli en god problemlösare är 

det viktigt att elever övas i att självständigt lösa matematiska problem (Skoogh & 

Johansson, 1991). Därför vill vi genom detta arbete ta reda på vilka lösningsstrategier 

elever använder när de inte är låsta till en given strategi. Likaså vill vi jämföra om 

strategierna skiljer sig åt beroende på vilken arbetskonstellation eleverna arbetar i. Går 

det att upptäcka likheter och skillnader i de redskap eleverna använder? Påverkas 

elevernas lösningar av att kunna använda varandra som redskap? Med hänsyn till det 

sociokulturella perspektivet, som betonar att man lär sig i sociala sammanhang, är vi 

intresserade av att ställa enskilt arbete mot arbete i grupp, med problemlösning.  

 
Vi upplever att det sociokulturella perspektivet framhävts under utbildningens gång. Att 

elever lär sig i sociala sammanhang är något som lyfts fram i flera kurser. Under 

utbildningen har vår inställning varit att par- och grupparbeten gynnar elevernas 

lärande. Engvall (2013) beskriver att elever utvecklas genom att arbeta tillsammans. 

Flera studier visar dock att enskilt arbete dominerar matematikundervisingen (Löwing, 

2004; Johansson, 2006). Trots att studierna är över tio år gamla så har vi under de 

verksamhetsförlagda utbildningarna sett att matematikundervisningen fortfarande 

präglas av enskilt arbete. Vi blir konfunderade av denna skillnad och frågar oss hur 

undervisningen egentligen borde utformas. Vad har eleverna för åsikter och tankar om 

arbete med problemuppgifter? Genom att ta reda på några elevers uppfattning vill vi få 

förståelse för arbetskonstellationernas betydelse vid arbete med problemuppgifter. Efter 

studiens genomförande vill vi ha mer kunskap om ämnet samt känna oss inspirerade att 

utveckla arbetet kring problemuppgifter.  
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2  Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att undersöka vilka lösningsstrategier några elever i årskurs tre 

använder när de löser problemuppgifter med inriktning på de fyra räknesätten. Vidare 

vill vi undersöka arbetskonstellationers påverkan och betydelse vid arbete med 

problemuppgifter. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

 Vilka lösningsstrategier använder eleverna vid en given problemuppgift? 

 Vilka likheter och skillnader i strategierna synliggörs beroende på om 

problemuppgiften löses enskilt eller i grupp? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar anser eleverna att det finns med att lösa 

problemuppgifter enskilt och i grupp? 
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3 Litteraturbakgrund  
Kapitlet inleds med en redogörelse över hur synen på problemlösning förändrats genom 

tiden och hur man ser på problemlösning idag. Vidare beskrivs olika typer av 

matematikuppgifter samt vad som kännetecknar ett problem. På grund av definitionerna 

av begreppen uppgift och problem används begreppet problemuppgift av oss som 

forskare i denna studie. Med problemuppgift menar vi en uppgift som syftar till att 

uppfattas som ett problem. Förklaringen av begreppet problemuppgift gör att 

litteraturbakgrunden till stor del fokuserar på problem och arbete med problemlösning. 

Kapitlet innehåller även en redogörelse av lösningsstrategier. Avslutningsvis följer en 

forskningsöversikt där tidigare studier om matematikuppgifter samt arbete i olika 

konstellationer beskrivs. 

 

3.1 Synen på problemlösning 

Under de senaste årtiondena har problemlösning fått en ökad betydelse för skolans 

undervisning. Enligt Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) har synen på 

problemlösning förändrats från att undervisningen har varit för att lösa problem, till att 

undervisa om problemlösning och vidare till att undervisa via problemlösning (a.a.). I 

Lgr 69 nämns problemlösning, men utgör endast en liten del av 

matematikundervisningen (Skolöverstyrelsen, 1969-1978). Möllehed (2001) beskriver 

att problemlösning inte var något nytt fenomen men att det fick ett stort uppsving under 

1980-talet. Intresset för problemlösning hade troligtvis sitt ursprung i USA och spreds 

sig sedan internationellt. Under 1980-talet producerades även en mängd böcker om 

problemlösning, både i USA och Europa. Ytterligare en orsak till problemlösningens 

uppgång, kan enligt Möllehed, vara att man ville frångå den klassiska 

undervisningsformen och istället uppmuntra eleverna till diskussion och självständigt 

tänkande (a.a.). Det stigande intresset för problemlösning synliggörs i läroplanen Lgr 80 

då problemlösning beskrivs som ett nytt huvudområde inom matematikämnet 

(Möllehed, 2001; Karlsson & Kilborn, 2015). I kommentarmaterialet för matematik 

finns tolv sidor som beskriver förändringen gentemot den föregåend läroplanen samt 

hur arbetet med problemlösnings kan utformas (Skolöverstyrelsen, 1980). 

 

Idag har problemlösning en stark ställning inom matematiken, både nationellt och 

internationellt. Exempelvis har det danska KOM-projektet och Mathematics Learning 

Committee från USA utvecklat modeller som beskriver de viktigaste kompetenserna 

inom matematik. Förmågan att lösa problem är med som av nyckelkompetenserna i 

båda modellerna (Häggblom, 2013). I den nuvarande läroplanen, Lgr 11, återfinns 

problemlösning både som ett matematiskt kunskapsområde och förmåga (Skolverket, 

2016). Det innebär att problemlösning är ett område som ska behandlas i 

undervisningen. Likaså ska problemlösningsförmågan genomsyra samtliga 

kunskapsområden inom matematik (a.a.). Problemlösning har med andra ord en 

“särställning då innehållet där ska tillämpas på alla andra kunskapsområden.” 

(Skolverket, 2011; 13). 

 

3.2 Uppgifter och problem 
Matematikuppgifter definieras som aktiviter i en klassrumssituation som syftar till att 

utveckla en viss matematisk idé (Stein & Smith, 1998). Enligt Hagland, Hedrén och 

Taflin (2005) gör en uppdelning som visar att det finns olika sorters 

matematikuppgifter. Uppgifter används som en övergripande benämning vilket sedan 

delas in i tre underkategorier. Den första kategorin benämns som rutinuppgifter och 

innebär uppgifter som inte leder till några svårigheter för den som löser uppgiften.  
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Personen är bekant med uppgiftens karaktär vilket innebär att beräkningen blir en 

färdighetsträning. Den andra kategorin är textuppgifter, vilka består av text och 

eventuellt symboler. Denna typ av uppgift är till för att sätta matematiken i ett 

vardagligt sammanhang. Den tredje och sista kategorin är problem. Dessa kännetecknas 

av att personen som ska lösa uppgiften inte har en på förhand given strategi (a.a.).  

      

Taflin (2007) och Hagland m.fl. (2005) beskriver tre kriterier som krävs för att en 

uppgift ska räknas som ett problem. Det första kriteriet är att en person vill eller behöver 

lösa problemet. Det andra är att personen i förväg inte ska veta vilken strategi som ska 

användas. Att det krävs en viss ansträngning av personen som löser problemet är det 

tredje kriteriet. Om en uppgift är ett problem eller inte beror således på personen som 

löser det. En uppgift kan för en person uppfattas som ett problem medan det för en 

annan person kan uppfattas som en rutinuppgift eller textuppgift (a.a.). Skolverket 

(2011) skriver, i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik, att ett problem är 

något som eleverna i förväg inte vet hur de ska lösa. Eleverna behöver undersöka och 

prova sig fram för att kunna lösa problem. Enligt Karlsson och Kilborn (2015) är det 

viktigt att skilja på problem och textuppgifter. De menar att det som i många läroböcker 

benämns som problem egentligen handlar om textuppgifter som ska lösas med en metod 

som eleverna tillägnat sig (a.a.). Problemlösning handlar i flera fall om att utföra olika 

slags beräkningar (Sandahl, 2014). För att kunna göra effektiva beräkningar skriver 

både Skolverket (2011) och Engvall (2013) att förståelsen för de fyra räknesättens 

egenskaper och användning är betydelsefull. 

 

Inom problemlösning pratar man ibland om öppna, delvis öppna och slutna problem. Ett 

helt öppet problem innebär enligt Häggblom (2013;165) att det inte är styrt av några 

villkor, vilket innebär att det finns flera alternativa lösningar. Ett exempel på ett helt 

öppet problem skulle kunna vara: Vad kostar det att ha katt? Ett delvis öppet problem är 

i någon form styrt av särskilda villkor men lösningarna kan fortfarande vara flera, t.ex. 

på hur många olika sätt kan du växla en femtiolapp? Ett slutet problem karaktäriseras av 

att det endast har ett korrekt svar. Ett exempel på ett slutet problem är: Stina har 500 

kronor och köper en jacka för 249 kronor och en hatt för 79 kronor. Hur mycket pengar 

har Stina kvar? Oavsett vilket typ av problem det är kan man ofta komma fram till 

svaret på olika sätt beroende på vilken strategi man väljer (a.a.).  
 

3.3 Lösningsstrategier 

En av problemlösningens frontfigurer är matematikerna George Pólya. Han har 

konstruerat fyra faser för hur man löser problem. De fyra faserna förstå problemet, göra 

upp en plan, genomföra planen och se tillbaka och kontrollera resultatet (Polya, 2004). 

Den första fasen innebär att personen som ska lösa problemet måste sätta sig in i 

problemets olika delar. Personen måste tydliggöra för sig själv vilka villkor och data 

som är angivet och vad det är man ska ta reda på. När personen i den andra fasen, ska 

göra upp en plan bör funderingar kring om denne har löst en uppgift av samma karaktär 

tidigare göras. I denna fas bestämmer sig personen för vilken strategi som är lämplig för 

att lösa uppgiften. I den tredje fasen genomförs planen och personen kontrollerar då att 

alla steg i beräkningen stämmer. I den fjärde och sista fasen ska personen se tillbaka på 

lösningen, vilket innebär att denne reflekterar över rimligheten och kontrollerar 

resultatet. Författaren beskriver att en reflektion kring strategins genomförande och 

generaliserbarhet är berikande för fortsatt problemlösning (a.a.).  

 
Lester (1983) anser att strategier är särskilt förknippade med problemlösning. 

Lösningsstrategi betyder detsamma som tillvägagångssätt och innebär de metoder som 
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används vid problemlösning (Taflin, 2007). Flera författare, bland annat Taflin (2007), 

Lester (2011), Malmer (2002) och Skoogh och Johansson (1991) beskriver 

lösningsstrategier. Lester (2011) listar flera strategier som, enligt honom, bör ingå i 

undervisningen. 

 

 Utföra en eller flera operationer  

 Använda konkret material 

 Rita en bild  

 Arbeta baklänges 

 Göra en tabell/ lista 

 Gissa och pröva 

 Dramatisera problemet 

 Göra en ekvation      

                                                                                                                                            

Lester (2011) poängterar vikten av att eleverna kan använda olika lösningsstrategier. 

Han menar att elever ofta får arbeta med en strategi och framhåller därför vikten av 

variation och valmöjlighet. Enligt Lester bör undervisningen om lösningsstrategier ske i 

två faser. I den första fasen får eleverna undervisning om hur och när strategin ska 

användas samt träna på att använda strategin. I den andra fasen får eleverna arbeta med 

problem där de inte blir tilldelade en strategi. Genom att eleverna får avgöra vilken 

strategi som är lämplig för det givna problemet utvecklar de sin 

problemlösningsförmåga. Dock anser Hagland m.fl. (2005) att det inte är fördelaktigt att 

lära ut en mängd strategier till eleverna. De hänvisar till Schoenfelds forskning, där 

förmedling av strategier inte visade sig ha någon betydande effekt. Strategierna kan 

däremot behandlas i samband med att eleverna redovisar sina lösningar. 

 

3.4 Att lösa matematikuppgifter 
I en studie av Liljekvist (2914) jämfördes elever som löste uppgifter med en given 

lösningsmetod med elever som konstruerade sin egen lösningsstrategi. Resultatet av 

studien visar att undervisning som bygger på uppgifter där eleverna har tillgång till en 

lösningsmetod som de tränat upprepade gånger på är mindre effektiv. Då eleverna 

imiterar metoden presterade de bra på lektionerna. Svårigheter uppstår då eleverna inte 

får veta vilken metod som ska användas eftersom de har svårt att välja och återskapa 

lämplig lösningsmetod. Liljekvist förespråkar därför att eleverna får arbeta med 

uppgifter där de själva får konstruera lösningsmetod. Genom att resonera och utveckla 

egna tankar istället för att imitera tillägnar sig eleverna kunskaper på ett annat sätt. 

Dessa kunskaper visar sig inte lika snabbt på träningen under lektionerna men då 

eleverna ställs inför uppgifter där de inte får hjälp med lösningsmetod presterar dessa 

elever bättre. Den slutsats som författaren lyfter fram är att elever som tränas i att 

konstruera egna metoder presterar bättre på uppgifter där de inte får en given 

lösningsmetod än elever som tränat genom att imitera metoder (a.a.). 

 

Problemlösning kan praktiseras för att visa att man har nytta av 

matematikundervisningen i verkliga livet (Eriksson, 1991). Sambandet mellan skola och 

vardag är inte givet, enligt Wyndhamn (1988). Han beskriver att omgivning och miljö 

påverkar elevers kognitiva tänkande vid problemlösning. Det betyder att när eleverna 

får ett problem i skolan så löser de problemet så som det brukar lösas i skolan. Om de 

däremot ställts inför samma problem i en situation i vardagen skulle de löst uppgiften på 

ett helt annat sätt. Kontexten spelar med andra ord en avgörande roll för hur personen 

väljer att lösa problemet (a.a.).  
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Ytterligare en aspekt som påverkar hur personer tar sig an problem är deras tidigare 

erfarenheter och kunskaper om liknande problem (Silver, 1981). Att använda sig av 

tidigare lärd kunskap, se samband mellan tidigare lösta problem och använda generella 

strategier är tillvägagångssätt som kännetecknar en god problemlösare. Generella 

strategier kan användas för att kunna lösa de flesta problem (Schoenfeld, 1987). Något 

som Pettersson (1994) uppmärksammade i sin studie är att elever med goda resultat 

använder generella strategier och utvecklade lösningar. Utmärkande hos elever med 

goda resultat är att de försöker lösa samtliga problem och att de felaktigheter som 

framkom berodde på bristande uppmärksamhet. Det uppmärksammades att elever med 

svaga resultat i flera fall har bristande förståelse om begrepp samt metoder. Eleverna 

med svaga resultat använder generellt mer invecklade och svårtolkade strategier (a.a.).  

 

3.5 Arbete i konstellationer 
Flera undersökningar visar att skolans matematikundervisning präglas av enskilt arbete, 

framförallt i läroböcker (Wester, 2015; Löwing, 2004; Silver & Smith, 2002; 

Skolverket, 2003, Skolverket, 2008; Skolverket, 2012; Johansson, 2006). Lärobokens 

omfattande användning kan bero på att lärare utgår från att böckerna är utformade efter 

skolans styrdokument och att de innehåller samtliga delar som ska behandlas inom 

matematikämnet. Likaså kan lärare ha en tilltro till lärobokens pedagogiska upplägg 

(Johansson, 2006). Genom att förlita sig till lärobokens innehåll och didaktiska 

utformning menar Emanuelsson (2001) att lärare underlättar för sig själva då de låter 

läroboken styra undervisningen (a.a.). Kritik som riktas mot detta arbetssätt är att det 

som beskrivs i läroboken och det som läraren förmedlar inte alltid stämmer överens. I 

dessa fall skapas en osäkerhet och förvirring hos eleverna (Löwing, 2004). Dessutom 

förekommer olika matematiska delar i varierande omfattning i läroböckerna. Ett ämne 

kan i en bok vara överrepresenterat medan det i en annan bok helt saknas (Johansson, 

2006). Att förlita sig till läroboken i allt för stor grad menar Wester (2015) bidrar till att 

en del förmågor, som problemlösningsförmågan åsidosätts. Problemlösning är därför 

något som ofta behandlas vid sidan av läroboken (a.a.). Skoogh och Johansson (1991) 

menar dock att elever ska vänjas vid att tänka självständigt och försöka lösa 

problemuppgifter på egen hand för att bli goda problemlösare.  

 

Trots att matematikundervisningen präglas av enskilt arbete framhåller flera forskare 

vikten av att eleverna får arbeta med varandra (Taflin, 2007; Samuelsson, 2005; Wester, 

2015; Engvall, 2013; Skolverket 2003). I en studie som genomfördes på lågstadiet fick 

elever lösa problem i grupp (Ahlbergs, 1992). Eleverna som deltog i studien ansåg att 

det var lärorikt att ta del av kamraternas lösningar (a.a.). Att dela med sig av sina 

lösningar gör att eleverna utvecklar förmågan att formulera hur de tänker samt förstå 

andra metoder och möjliga lösningar (Emanuelsson, 2001). Genom att arbeta 

tillsammans kan en positiv kamratpåverkan förekomma. Eleverna kan då stötta 

varandras tankeprocesser vilket kan bidra till att de utvecklas tillsammans (Engvall, 

2013; Häggblom, 2013). Elevernas lärande påverkas i positiv riktning när de presenterar 

och tar del av andras lösningar. På så sätt får eleverna erfara att det finns flera sätt att 

lösa problem på (Ahlberg, 1992). Elever har ofta uppfattningen att matematikuppgifter 

endast kan lösas på ett sätt och att uppgifterna har ett korrekt svar (Silver, Leung & Cai, 

1995). Diskussioner om olika lösningsstrategier kan bidra till ny kunskap om strategiers 

användning och lämplighet vid olika uppgifter (Ahlberg, 1995). Som exempel beskrivs 

hur elever samtalar kring lämpligheten och effektiviteten i strategierna addition 

och multiplikation. Genom att eleverna får utgå från sina erfarenheter och lösa uppgifter 

på olika sätt kan det bidra till diskussioner kring samband mellan räkneoperationer 
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(a.a.). Trots att en elev har svårigheter att lösa en uppgift kan diskussion bidra till att 

eleven får verktyg att lösa en liknande uppgift vid ett senare tillfälle (Karlsson & 

Kilborn, 2015). Dock anser Lesh och Zawojewski (2007) att diskussioner om problem 

inte kan garantera att meningsfullt lärande uppstår. Faktorer som påverkar lärandet är 

uppgifternas innehåll och struktur samt elevernas erfarenheter och förväntningar. 

Ovanstående aspekter påverkas av hur väl samarbetet mellan eleverna fungerar (a.a.). 

Eleverna i Ahlbergs studier (1992) upplever samarbetet som en kritisk aspekt vid arbete 

med problem i grupp. Att komma överens om en lämplig strategi var den svårighet som 

främst nämndes, vilket till stor del påverkas av elevernas kamratrelationer (a.a.). 
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4 Teori 
I detta kapitel beskrivs det sociokulturella perspektivet, vilket utgör en teoretisk ram för 

studien. En övergripande presentation av perspektivet inleder teoriavsnittet. Därefter 

behandlas nyckelbegreppen redskap, mediering och proximal utvecklingszon mer 

ingående för att skapa förståelse för fortsatt läsning. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet anses ha sin utgångspunkt hos psykologen Lev 

Vygotskijs teorier. Detta arbete utgår från Roger Säljös beskrivningar av perspektivet. 

Säljö (2010) beskriver att i det sociokulturella perspektivet (hädanefter SKP) ses lärande 

som människans förmåga att använda kulturella redskap på ett utvecklande sätt. För att 

kunna förstå och orientera sig i omvärlden utvecklas människans lärande med hjälp av 

språk, begrepp och kommunikation (a.a.). Människan är en kulturskapande individ som 

genom kulturella resurser tolkar och handlar (Säljö, 2013). Ett karaktäristiskt drag för 

det SKP är att kunskap utvecklas i sociala och kulturella sammanhang (Säljö, 2014; 

Forsberg Ahlcrona, 2009). En människas sätt att vara, agera och uppfatta verkligheten, 

är formade av dennes sociala och kulturella erfarenheter (a.a.).  

 

4.2 Redskap 

Ett centralt begrepp inom det SKP är redskap (Säljö, 2013). Ett redskap är av naturen 

inte given utan den är skapad av människan för ett särskilt syfte. Olika slags redskap 

används av människor för att de ska kunna orientera sig i omvärlden. Redskap är med 

andra ord en avgörande komponent för utvecklingen av kunskaper och förmågor. 

Genom historien har människan konstruerat redskap för att kunna kommunicera och 

agera med omvärlden. Allt från att urtidsmänniskan med hjälp av sten ristade in bilder 

och symboler på ett klippblock till att vi idag använder oss av datorer och andra 

tekniska redskap för att förmedla erfarenheter och kunskaper. I skolverksamheten 

används många olika redskap som stöd i undervisningen, däribland böcker, penna och 

papper (a.a). Säljö (2014) delar in redskap i två kategorier, intellektuella och materiella. 

Med intellektuella redskap menas de språkliga, kommunikativa och mentala redskap 

som människor använder sig av (a.a.). Exempel på intellektuella redskap är bokstäver, 

siffror och kroppsspråk (Säljö, 2010). Materiella redskap innebär alla fysiska ting, som 

exempelvis knivar, hus, pennor och mobiltelefoner (a.a.). Ytterligare ett redskap som 

människan skapat och som vuxit fram ur sociala gemenskaper är språket (Säljö, 2014). 

Språket är ett av människans viktigaste redskap och framför allt när det handlar om 

kommunikation. Genom språket har människan en särskild förmåga att samspela och 

dela med sig av erfarenheter, insikter och kunskaper. Därigenom skapas förståelse för 

hur andra människor tänker och agerar. Beroende på vilken situation eller verksamhet 

man befinner sig i konstrueras ett språk som är lämpligt i sammanhanget (a.a.).  

 

4.3 Mediering  

Grundläggande inom SKP är att de materiella och intellektuella redskapen medierar 

verkligheten för oss människor (Säljö, 2014). Att mediera betyder förmedla och 

signalerar att människor inte är i direkt kontakt med omvärlden. Det är istället genom 

samspel med materiella och intellektuella redskap som människan uppfattar sin 

omgivning Vi människor tänker med och genom intellektuella och materiella redskap. 

När en människa medierar med redskap kan det vara för att använda de som hjälpmedel. 

Det kan exempelvis vara att anteckna på ett papper när minnet inte räcker till eller att 
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använda miniräknare när talen blir för svåra att räkna i huvudet (a.a.). Även 

interaktionen mellan människor är ett medierande redskap (Säljö, 2013).  

 

Medierande redskap kan tolkas och användas på olika sätt beroende på personens 

sociala och kulturella bakgrund (Säljö, 2014). För en person fyller kanske inte en rak 

pinne någon funktion medan en annan person använder pinnen som käpp. Ett enkelt 

redskap kan alltså innehålla komponenter till en i högsta grad komplex och intellektuell 

erfarenhet. Det är människans erfarenheter och kunskaper om redskapen som påverkar 

om de medierar med dem eller ej. Det är först när människor samspelar med redskapen 

som de medierar (a.a.). 

 

En av Vygotskijs medarbetare, Leontiev, skapade en figur som beskriver förhållandet 

mellan medierande redskap, subjektet och objekt. När människan (subjektet) bearbetar 

ett objekt gör hon det med hjälp av medierande redskap (Säljö, 2013). Ett exempel kan 

vara att en snickare bearbetar en planka och använder sig då av olika medierande 

redskap som hammare, spik, skruvdragare och vattenpass. Snickaren använder sig även 

av intellektuella redskap som kunskaper om hur man använder hammaren eller om olika 

sorters träslag. Enligt Säljö (2013) kan vi i princip inte handla i några situationer utan 

att använda oss av medierande redskap.  

 

4.4 Den proximala utvecklingszonen  
Den proximala utvecklingszonen kan beskrivas som “avståndet mellan vad en individ 

kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan, och vad man kan prestera under en 

vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater å den andra” (Säljö, 2014; 

120). Begreppet används främst i situationer där en mer och en mindre kunnig person 

samverkar (Bråten, 1998). Den mer kunniga personen stöttar och vägleder den andra 

personen till fördjupade kunskaper (a.a.). Den mindre kunniga personen insocialiseras i 

omgivningens praktik och får kunskap om samhällets intellektuella eller praktiska 

praktiker (Jakobsson, 2012). Interaktionen gör att samtliga deltagande personer 

utvecklar nya kunskaper. Att förklara, argumentera och omformulera innebär att sätta 

ord på sin kunskap vilket utvecklar den mer kunniga personen (a.a.).   
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5 Metod 
Kapitlet inleds med en metodologisk ansats. Vidare följer en beskrivning av det urval 

som gjorts. Såväl urval av deltagande elever som urval av problemuppgifter motiveras. 

Därefter följer en redogörelse för datainsamlingsmetoderna surveyundersökning med 

tillhörande observation samt intervju. Vidare ges en utförlig beskrivning av hur 

genomförandet gått till. Under databearbetning beskrivs hur den insamlade empirin 

tolkats och bearbetats utifrån teorin. Kapitlet fortsätter med en diskussion kring studiens 

tillförlitlighet. Avslutningsvis beskrivs de etiska aspekter som vi tagit hänsyn till. 

 

5.1 Metodologisk ansats 
Forskningsansatsen som genomsyrar studien är deduktiv. Patel och Davidson (2011) 

beskriver att ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att forskaren utifrån en befintlig 

teori drar slutsatser om enskilda händelser. Utifrån teorin utgår forskaren från specifika 

principer som sedan undersöks (a.a.). En teoris hypoteser kan ställas för att styrkas eller 

motbevisas av studiens resultat (Føllesdal, Walløe & Elster, 2001). Med utgångspunkt i 

det sociokulturella perspektivet är vi intresserade av att se hur elevernas sociala 

sammanhang påverkar valet av strategier vid arbete med problemuppgifter. Genom att 

jämföra de strategier eleverna använder vid de givna problemuppgifterna vill vi se om 

valet av strategi påverkas av om eleverna arbetar enskilt eller tillsammans med andra. 

Enligt Patel och Davidson (2011) styr teorivalet hur den insamlade empirin ska tolkas. I 

studien bearbetas den insamlade empirin med hjälp av bärande begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet.   

 

5.2 Urval 
Vi har valt att utföra undersökningen i två klasser där vi haft verksamhetsförlagd 

utbildning. Sammanlagt deltog 31 elever i årskurs tre i studien. Eftersom vi använder 

oss av informanter som är lättillgängliga kallas urvalet för bekvämlighetsurval.  

Fördelar med bekvämlighetsurval är att informanterna finns i närområdet vilket är 

positivt när det gäller tidsåtgången (Denscombe, 2016). Christoffersen och Johannessen 

(2015) skriver att bekvämlighetsurval är en enkel och bekväm urvalsteknik. Under det 

första tillfället genomförde eleverna problemuppgifterna enskilt och under det andra 

tillfället genomfördes problemuppgifterna i grupp. På skola A deltog 15 elever vid det 

första tillfället och på grund av sjukdom deltog 14 elever vid det andra tillfället. På 

Skola B deltog 16 elever vid det första tillfället och 15 elever vid det andra tillfället. En 

av eleverna deltog inte på grund av att annat arbete skulle utföras vid denna tidpunkt. 

Vid grupparbetet på de båda skolorna delades eleverna in i grupper med tre till fyra 

elever i varje grupp. Både Häggblom (2013) och Ahlström(1996) anser att grupper bör 

bestå av tre till fyra elever för att samtliga elever ska vara aktiva och få talutrymme. 

Karlsson och Kilborn (2015) skriver att det finns studier som visar att när elever löser 

problem i grupp så finns en risk att en eller två elever tar över och driver arbetet framåt 

medan de andra är statister. För att undvika detta delade vi in eleverna i grupper med 

hänsyn till deras samarbetsförmåga och att alla elever ska våga ta plats. Valet att dela in 

grupperna utifrån ett samarbetsperspektiv är gjort då vi ansåg att det borde ge flest antal 

lösningar. Urvalet av de elever som deltog i intervjuerna styrdes av vårdnadshavaranas 

godkännande. Skola A fick vi godkännande från fem vårdnadshavare vilket innebar att 

dessa fem elever intervjuades. På Skola B godkände tretton vårdnadshavare till 

elevernas medverkande. Tidsaspekten gjorde att vi lottade ut sex elever som deltog i 

intervjuerna. Sammanlagt har studien genererat i 31 elevlösningar från enskilt arbete, 29 

elevlösningar från grupparbete samt 11 elevintervjuer. 
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Konstureringen av de fyra problemuppgifterna gjordes främst utifrån våra erfarenheter 

och åsikter, men också utifrån den litteratur som presenteras i litteraturbakgrunden. 

Intentionen med problemuppgifterna var att de skulle uppfattas som ett problem av 

eleverna som löste dem. Ett kriterium för att en uppgift ska räknas som ett problem är 

enligt Taflin (2007) och Hagland m.fl. (2005) att personen som ska lösa det inte har en 

på förhand given strategi. Därför utformade vi problemuppgifter som vi kan tänka oss 

att eleverna kan lösa på flera olika sätt. En betydelsefull aspekt i valet av 

problemuppgifter är att svårighetsgraden inte skulle vara för hög. Vi valde 

problemuppgifter som vi trodde att de flesta eleverna skulle kunna lösa i förhoppning att 

få in så många lösningar som möjligt. En aspekt var också att problemuppgifterna ska 

kunna lösas på flera olika sätt. Ytterligare en aspekt som vi tog hänsyn till var att det 

skulle finnas flera svar. Två av problemuppgifterna, 1a och 1b, är därför så kallade 

delvis öppna. Delvis öppna problem innebär att frågan är styrd och att det finns flera 

svar (Häggblom, 2013). För att få variation är de andra två problemuppgifterna, 2a och 

2b, slutna. Slutna problem innebär att frågan är styrd utifrån givna förutsättningar och 

har endast ett korrekt svar (Häggblom, 2013). För att undvika att problemuppgifternas 

utformning påverkar resultatet valde vi att konstruera både delvis öppna och slutna 

problemuppgifter. Om samtliga problemuppgifter varit av en och samma sort tror vi att 

det skulle kunna påverka elevernas val av strategi. De problemuppgifter som har lösts 

enskilt och i grupp har utformats på ett så likvärdigt sätt som möjligt med hänsyn till 

matematiskt innehåll och svårighetsgrad. Detta för att minska risken att skillnader i 

problemuppgifternas utformning vid de olika tillfällena påverkar resultatet. 

 

5.3 Datainsamling 

För att besvara de två första frågeställningarna användes en så kallad 

surveyundersökning, där elever svarade på ett frågeformulär med problemuppgifter med 

inriktning på de fyra räknesätten. Intervjuer gjordes för att kunna besvara den tredje 

frågeställningen som handlar om elevernas åsikter om att arbeta med problemuppgifter 

enskilt och i grupp. 

 
5.3.1 Surveyundersökning 

En surveyundersökning genomfördes för att ta reda på vilka lösningsstrategier eleverna 

använder vid en given problemuppgift. En surveyundersökning är en slags 

frågeundersökning som kan liknas med en enkätstudie (Trost & Hultåker, 2016). 

Denscombe (2016) beskriver en surveyundersökning som en metod där man ställer 

frågor till människor för att få information om hur något är vid en viss tidpunkt. I vårt 

fall innebar det att använda ett frågeformulär (se Bilaga A) för att ta reda på vilka 

lösningsstrategier eleverna använder sig av. En surveyundersökning kan vara bred och 

omfattande eller liten och detaljerad (Denscombe, 2016). Vår undersökning hade ett 

mindre antal deltagare där elevernas lösningar studerades på ett djupare och mer 

ingående sätt. Vi valde genomföra frågeformuläret som en gruppenkät i klasserna. När 

en gruppenkät utförs delas den ut, besvaras och samlas in vid ett och samma tillfälle 

(Dahmström, 2011; Ejlertsson, 2014; Denscombe, 2016). Metoden används främst med 

personer som vanligtvis vistas i samma miljö, exempelvis skolklasser (a.a.). Fördelen 

med gruppenkäter är att datainsamlingen sker direkt, svarsfrekvensen är ofta hög och att 

deltagarna inte pratar med varandra under tiden (Ejlertsson, 2014). Då eleverna löste 

problemuppgifterna enskilt pratade de inte med varandra men under arbetet i grupp 

pratade deltagarna med varandra vilket gör att de kan påverka varandras lösningar. 

Valet av undersökningsmetod är gjort med avseende på att få svar på studiens två första 

frågeställningar. För att urskilja likheter och skillnader i strategierna ansågs det 

betydelsefullt att samla in och bevara elevlösningarna. Genom att återkomma till det 
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insamlade materialet kunde vi som forskare fördjupa oss i elevernas tankar bakom 

lösningarna. Genom att forskare sätter sig in i en persons tankar och avsikter skapas 

förståelse för det som personen producerat (Allwood & Eriksson, 2010).  

 
5.3.1.1 Observation 

Eftersom problemuppgifter inte enbart kan lösas med hjälp av papper och penna ansåg 

vi att det var nödvändigt att observera utförandet. Vi förutsåg att lösningsstrategier som 

eleverna kunde tänkas använda var att använda laborativt material eller räkna på 

fingrarna. Ytterligare en anledning till observation är att under grupparbetena ha 

möjlighet att ta del av det som sades och gjordes. Enligt Kihlström (2007a) kan en 

observation vara av olika slag och på olika sätt. Ett av de vanligaste sätten att anteckna 

under en observation är att göra ett så kallat löpande protokoll. Detta protokoll kan 

beskrivas som att notera korta kommentarer om vad som observeras (a.a.). Våra 

observationer skedde med hjälp av två i förväg utarbetade observationsscheman (se 

Bilaga B), med få kategorier och plats för fria anteckningar.   

 
5.3.2 Intervju 

Ordet intervju betyder enligt Dalen (2015), en utväxling av synpunkter mellan personer 

som samtalar om ett visst ämne. Syftet med en intervju är att få fram intressant och 

berättande information om en människas upplevelser av ett ämne (a.a.). För att besvara 

studiens tredje frågeställning användes kvalitativa intervjuer. Vi anser att kvalitativ 

intervju är en lämplig metod för att ta reda på elevers tankar, åsikter och upplevelser av 

att arbeta med problemuppgifter enskilt och i grupp. Enligt Denscombe (2016) är syftet 

med kvalitativa intervjuer att få så uttömmande svart som möjligt. Intervjuaren bör vara 

flexibel samt ge informanten utrymme att utveckla sina svar och resonemang. 

Kvalitativa intervjuer utgår från ett visst ämne med förberedda, öppna frågor (a.a.). 

Genom att använda öppna frågor anser vi att informanterna inte blir begränsade utan ges 

möjlighet att utveckla sina svar. Intervjuerna utgår ifrån en intervjuguide (se Bilaga C) 

av semistrukturerad karaktär. Enligt Denscombe (2016) utgår en semistrukturerad 

intervju från särskilda teman eller frågor som ska fånga in den information man är 

intresserad av. Intervjuns förlopp beror på hur samtalet fortlöper vilket gör att 

intervjuaren behöver vara flexibel när den ställer frågor och följdfrågor (a.a.). 

Intervjuguiden innehåller en öppningsfråga och flera syftesfrågor. Enligt Denscombe 

(2016) och Kihlström (2007b) är det bra att en intervju börjar med ett antal lättsamma 

frågor som skapar en god stämning och bygger förtroende (a.a.). Vidare följer 

syftesfrågorna, vilka är utformade efter studiens frågeställningar. Enligt Dalen (2015) är 

det viktigt att intervjufrågorna hör ihop och är relevanta gentemot studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

5.4 Genomförande 

Genom mailkontakt med två lärare i årskurs 3 bestämdes tid för genomförande av 

surveyundersökningar och intervjuer. Två veckor innan datainsamlingen påbörjades 

skickades missivbrev (se Bilaga D) ut till klasslärarna för de två deltagande klasserna. 

Lärarna gav i sin tur ut missivbrevet till samtliga elevers vårdnadshavare. 

Vårdnadshavarna ombads att lämna tillbaka det ifyllda missivbreven till klassläraren. I 

samband med de första genomförandetillfällena samlade vi in de missivbreven. 

Genomförandet av de enskilda problemuppgifterna skedde måndagen den 24 april och 

tog 30 minuter på vardera skola. Före besöket bestämdes ordningen på den information 

och de instruktioner som gavs till eleverna. Detta antecknades för att instruktionerna 

skulle bli så likvärdiga som möjligt.  
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Vid besöken på skolorna började vi med att presentera oss för att sedan berätta att vi har 

en uppgift på vår skola som vi skulle vilja att eleverna hjälpte oss med. Eleverna 

informerades om att det var två problemuppgifter i matematik som vi ville att de skulle 

lösa enskilt. Vi berättade för eleverna att vårt fokus låg på lösningsstrategier och bad 

dem att visa så utförligt som möjligt hur de löste problemuppgifterna. Därefter delades 

frågeformulären ut och problemuppgifterna lästes högt för att uppmärksamma 

eventuella svårigheter. Vi bad eleverna att fråga om det var något de undrade över innan 

de började lösa problemuppgifterna. Under tiden eleverna arbetade observerade vi samt 

fanns till hands för att svara på eventuella frågor. Eleverna fick ingen hjälp eller 

vägledning i hur problemuppgiften skulle lösas. Däremot lästes de samt förklarades med 

andra ord så att eleverna förstod vad de skulle göra. När eleverna var färdiga räckte de 

upp handen och lösningarna samlades in. På Skola A fick vi in lösningar från 15 elever 

och på Skola B fick vi in 16 elevlösningar. Avslutningsvis tackade vi för hjälpen och 

berättade att vi kommer tillbaka.  

 

Vid det andra besöket, som genomfördes tisdagen den 25/4 på Skola A och 26/4 på 

Skola B, utfördes problemuppgifter i grupp samt intervjuer. Även vid detta tillfälle 

beskrev vi vad vi gjorde där samt bad eleverna att hjälpa oss ytterligare en gång. Vi 

berättade att de skulle lösa två problemuppgifter i grupp och att fokus var att visa så 

utförligt som möjligt hur de löste dem. Vi berättade att alla elever får varsitt papper som 

de ska visa lösningen på. Eleverna instruerades att själva välja om samtliga 

gruppmedlemar visar samma strategi eller om de har tänkt på olika sätt och visar olika 

strategier. Innan problemuppgifterna delades ut lästes de högt för samtliga elever i 

klassen. Därefter fick de veta vilken grupp de tillhörde och vart de skulle sitta. 

Problemuppgifterna delades ut och eleverna började arbeta. Under tiden eleverna 

arbetade observerade vi och förde anteckningar. De grupper som behövde hjälp fick 

stöd för att förstå problemuppgiften men ingen hjälp i hur den kunde lösas. När 

grupperna var färdiga samlades lösningarna in. På skola A tog det 35 minuter och på 

Skola B tog det 20 minuter att genomföra problemuppgifterna i grupp.  

 

När surveyundersökningarna genomförts förflyttade vi oss till ett grupprum för att 

utföra intervjuer. Grupprummen gav oss lugn och ro vilket innebar att störande moment 

minimerades. En elev i taget ombads att komma till grupprummet. Innan varje intervju 

påbörjades uppmärksammades eleverna på att intervjuerna skulle ljudinspelas och att de 

hade rätt att avbryta intervjun när de ville. Samtliga intervjuer utgick från 

intervjuguiden (se Bilaga C) men trots det så skiljer ordningsföljden sig åt, då vi 

anpassade frågorna efter samtalets gång. Efter varje intervju, som tog cirka 5 minuter 

vardera, tackade vi eleven för deltagandet.  

 

5.5 Databearbetning 

Direkt efter varje genomförd surveyundersökning granskades det insamlade materialet. 

Lösningarna studerades ett flertal gånger för att försöka förstå elevernas tankar och 

urskilja deras lösningsstrategier. Även observationsschemana kontrollerades för att 

finna likheter och skillnader. Värdefull information från schemana togs i beaktning vid 

granskningen av lösningarna. Det insamlade materialet analyserades utifrån ett SKP, 

vilket innebar att vi utgick från de centrala begreppen redskap, mediering och proximal 

utvecklingszon. Elevlösningarna delades in i kategorier beroende på om ett intellektuellt 

eller materiellt redskap användes. Vidare sorterades lösningarna efter det specifika 

redskap som använts, exempelvis siffror, bild och klossar. För att besvara studiens 

första frågeställning delades redskapen in efter räknesätt. Genom att analysera 

elevlösningarna genom de teoretiska begreppen arbetades kategorier efter 
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lösningsstrategi fram. Utifrån kategorierna skapades en tabell där de strategier som 

eleverna använt samt hur många som använt de olika strategierna vid varje 

problemuppgift kan utläsas. För att besvara studiens andra frågeställning analyserades 

tabellerna för att urskilja likheter och skillnader. Analysen gjordes genom att jämföra de 

medierande redskap som används vid de olika problemuppgifterna. Begreppet proximal 

utvecklingszon användes i analysen genom att betrakta vad eleverna presterat enskilt 

och i grupp. Vi betraktade tabellerna från olika synvinklar, exempelvis skolor, grupper 

av elever och enskilda elever, för att hitta så många intressanta aspekter som möjligt.  

 

För att underlätta databearbetningen av intervjuerna transkriberades dessa samma dag 

som de utförts. Enligt Denscombe (2016) är det lättare att genomföra ingående 

sökningar och jämförelser när man har transkriberat intervjuer. I tolkningen av de 

transkriberade intervjuerna försökte vi sätta oss in i de erfarenheter och perspektiv som 

ligger bakom elevernas uttalande. Databearbetningen av intervjuerna gjordes genom en 

form av kodning. Kodning innebär, enligt Fejes och Thornberg (2015) att ta reda på vad 

data handlar om samt utveckla koder och kategorier. Genom att läsa igenom materialet 

och upptäcka koder i data kan forskaren sedan gruppera dessa koder till kategorier 

(a.a.). För att få en överblick samt sätta oss in i materialet lästes transkriberingarna ett 

flertal gånger. Genom att granska transkriberingarna försökte vi hitta koder som svarar 

på studiens tredje frågeställning. Fördelar och nackdelar identifierades med hänsyn till 

det SKP och studiens teoretiska begrepp. Mönster i svaren urskiljdes genom att 

identifiera svar som liknar varandra. Denna del av bearbetningen är vad Fejes och 

Thornberg (2015) benämner som att koderna grupperades och bildar kategorier. Efter att 

ha identifierat all data som passar inom varje kategori skapades en övergripande rubrik 

för kategorierna. För att tydliggöra intervjusvaren skapades en tabell som visar vad 

eleverna svarat samt hur många elever som svarat likvärdigt. Därefter valdes citat från 

transkriberingarna ut för att visa hur eleverna uttryckt sina åsikter. En diskussion 

forskarna emellan föranledde beslutet att använda både citat och tabeller för att redovisa 

resultatet av den tredje frågeställningen. 

 

5.6 Tillförlitlighet 

Enligt Johansson och Svedner (2010) innebär reliabilitet noggrannheten i en 

undersökning. En undersökning som har hög reliabilitet är så noggrant beskriven att den 

ska kunna genomföras på precis samma sätt och få samma resultat. Att uppnå 

fullständig reliabilitet i en undersökning beskrivs dock som en praktisk omöjlighet 

(Johansson & Svedner, 2010; Trost; 2010). Fullständig reliabilitet skulle inte kunna 

uppnås i vår studie på grund av att eleverna utvecklas och tillgodogör sig mer kunskaper 

med tiden vilket gör att förutsättningar förändras med tiden. Att göra samma studie på 

andra tredjeklassare skulle kunna ge ett liknande resultat men eftersom alla elever är 

unika kan resultatet inte bli detsamma. Det vi har gjort för att öka reliabiliteten i vår 

studie är att beskriva samtliga moment och genomförandet av dem så utförligt vi kan. 

Studiens reliabilitet kan påverkas av de tolkningar som vi gör när vi observerar samt 

analyserar elevernas lösningar och intervjusvar. Enligt Denscombe (2016) påverkas en 

kvalitativ studie av forskarens tolkning vilket innebär att resultaten sällan blir desamma. 

Beroende på vem det är som genomför intervjuerna kan skillnader i personernas 

agerande och utförandet påverka reliabiliteten. Johansson och Svedner (2010) menar att 

reliabiliteten påverkas av intervjuarens skicklighet. Det vi gör för att öka reliabiliteten är 

att bifoga frågeformuläret, vilket andra kan använda som utgångspunkt vid fortsatt 

forskning.  
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Validitet innebär att forskarna undersökt det som är avsett att undersökas. För att en 

studie ska vara valid ska man samla in och presentera data som svarar på studiens 

frågeställningar (Trost, 2010). Det vi gjort för att öka validiteten är att utforma 

intervjufrågor med den tredje frågeställningen som utgångspunkt. På så sätt insamlas 

sådan data som är relevant och användbar. Vi har också bifogat intervjuguide samt 

observationsschema för att läsaren ska kunna kontrollera validiteten i metoderna. Trost 

(2010) beskriver att validiteten ökar när man beskriver studiens delar och visar öppenhet 

för arbetet. En undersökning med hög validitet ska ge en sanningsenlig bild av det 

undersökta området (Johansson & Svedner, 2010). På grund av denna studies ringa 

omfattning anser vi att det är svårt att generalisera resultatet i någon större bemärkelse. 

Trots detta anser vi att resultatet är värdefullt för oss som blivande lärare och 

förhoppningsvis kan det ge andra personer kunskap och inblick i ämnesområdet. 

 

5.7 Etiska aspekter 

Vid humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, där människor på olika sätt deltar 

behöver man ta hänsyn till vetenskapsrådets fyra krav: samtyckeskravet, 

informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Informationskravet och samtyckeskravet uppfylldes genom att eleverna och 

deras vårdnadshavare delges vad undersökningen handlar om samt lämnar skriftligt 

samtycke till deltagande. I missivbrevet (se Bilaga D) blev elever och vårdnadshavare 

informerade om att deltagandet är frivilligt och kan avslutas när som helst under 

pågående undersökning. Detta påminde vi även deltagarna om i samband med att 

frågeformulären och intervjuerna genomfördes. Konfidentialitetskravet förhåller vi oss 

till i undersökningen genom att varken namnge eller beskriva deltagarna eller skolorna. 

Vidare är det endast vi som forskare som kommer att ta del av den insamlade empirin. 

Genom att endast använda det insamlade materialet i forskningssyfte uppfylls även 

nyttjandekravets villkor.  
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6 Resultat och analys 
I följande kapitel redovisas resultatet på studiens tre frågeställningar. Text, tabeller och 

citat används för att tydliggöra hur den insamlade empirin bemöter det som studien 

syftar till att undersöka. I analyserna beskrivs hur teorin kan ses i det presenterade 

resultatet. 

 

6.1 Strategier 
Den första frågeställningen besvaras genom att redovisa de lösningsstrategier eleverna 

använder när de löser problemuppgifter om de fyra räknesätten. Resultatet presenteras i 

form av tabeller och kompletterande text. I nedanstående tabell redovisas de strategier 

eleverna använder för att lösa problemuppgifterna 1a och 1b (se Bilaga A). Uppgift 1a 

löser eleverna enskilt och uppgift 1b löser eleverna i grupp. Tabellen visar hur många 

elever som använder strategin på de olika skolorna. Det totala antalet elever som 

använder strategin kan också avläsas. De lösningsstrategier som eleverna främst 

använder sig av på de båda problemuppgifterna är bild, addition och multiplikation. 

Subtraktion, division och användning av laborativt material är andra strategier som 

används när eleverna arbetar enskilt. På två av lösningarna kan ingen strategi urskiljas 

och därför benämns de som oklara. 
 

Tabell 1: Tabellen visar använda strategier på uppgift 1a och 1b. 

 

 

 

Strategin bild innebär att eleven ritar djur, bollar eller streck för att visa hur hen kommit 

fram till svaret. Eleverna som använder addition adderar antalet ben/prickar tills de når 

den angivna summan. Vid strategin multiplikation skriver eleverna två multiplikationer 

för antalet ben/prickar de olika djuren/bollarna har. En av eleverna börjar på den 

sammanlagda summan och subtraherar antalet ben i flera steg. Strategin division 

innebär att eleven dividerar den totala summan med antalet ben för att få fram antalet 

djur av varje sort. De elever som använder laborativt material delar upp klossar i olika 

högar för att få fram svaret. 

 
I följande tabell presenteras de strategier som eleverna använder när de löser 

problemuppgifterna 2a, enskilt och 2b, i grupp (se Bilaga A). Precis som i ovanstående 

tabell anges både antalet elever som använde strategin på respektive skola men också 

det totala antalet elever som använde strategin. De strategier som eleverna använder är 

Strategi Uppgift 1a - enskilt Uppgift 1b - grupp 

 Skola A Skola B Totalt Skola A Skola B Totalt 

Bild  
 

5 6 11 8 10 18 

Addition  
 

2 1 3 4 5 9 

Multiplikation  
 

6 5 11 2  2 

Subtraktion  
 

1  1    

Division  
 

 1 1    

Laborativt 
material  

 2 2    

Oklara  
 

1 1 2    
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bild, division, subtraktion och addition samt addition och division. Även här benämns 

de lösningar där ingen strategi kan urskiljas som oklara. 

 
Tabell 2: Tabellen visar använda strategier på uppgift 2a och 2b. 

Strategi Uppgift 2a- enskilt Uppgift 2b- grupp 

 Skola 

A 

Skola 

B 
Totalt Skola A Skola 

B 
Totalt 

Bild  
 

2 4 6 7 6 13 

Division  
 

4 2 6  3 3 

Subtraktion 

och addition  

8 9 17 7 5 12 

Addition 

och division  

    1 1 

Oklara  
 

1 1 2    

 

Strategien bild innebär att eleverna ritar godisbitar, spelare eller streck. Dessa stryker 

eleverna sedan över eller förflyttar genom att rita pilar. Vid strategin division har 

eleverna använt skillnaden mellan de två talen för att sedan dividera det med två. På så 

vis får de fram hur många godisbitar/spelare som ska ges/förflyttas för att det ska vara 

lika många. Strategin subtraktion och addition innebär att eleverna skriver två 

operationer som visar förändringen för båda personerna/lagen. Subtraktionen visar 

minskningen och additionen visar ökningen. Eleven som använder strategin addition 

och division adderar samtliga spelare för att sedan dividera denna summa med två. På så 

sätt får hen fram lika många spelare på båda lagen och kan därefter beräkna antalet som 

ska byta lag. 

 

Analys 

Studiens första frågeställning besvaras genom att eleverna löser olika problemuppgifter. 

Vid detta tillfälle synliggörs sambandet mellan medierande redskap, subjekt och objekt, 

som beskrivs i teoriavsnittet. I denna studie är eleven subjektet och frågeformuläret 

objektet. För att bearbeta objektet använder eleven medierande redskap, vilket i arbetet 

benämns som lösningsstrategier. De medierande redskap som används vid fråga 1a och 

1b är både intellektuella och materiella. Säljö (2013) beskriver att intellektuella redskap 

exempelvis kan vara bokstäver, siffror och kroppsspråk. De medierande redskap som 

eleverna framförallt använder är bild och siffror. Med siffror avses samtliga fyra 

räknesätt som används för att lösa problemuppgifterna. Vid fråga 1a och 1b används 

även materiella redskap för att bearbeta objektet. Materiella redskap är fysiska ting 

(Säljö, 2010). Enligt Säljö (2014) är det först när människor interagerar med ett redskap 

som mediering sker. Materiella redskap finns tillgängliga i klassrummen vid samtliga 

tillfällen då eleverna löser problemuppgifterna. Det är först när två elever hämtar 

klossar och använder dem för att lösa uppgiften som klossarna ses som medierande 

redskap. För de elever som inte använder klossar är dessa endast redskap. Även vid 

uppgift 2a och 2b används de medierande redskapen bild och siffror för att bearbeta 

frågeformuläret. 

 

6.2 Likheter och skillnader i strategierna  
För att besvara den andra frågeställningen redovisas de likheter och skillnader som 

urskiljs utifrån ovanstående tabeller. Jämförelsen görs mellan problemuppgifterna 1a 
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och 1b samt mellan 2a och 2b på grund av dess likartade utformning. 

Problemuppgifterna 1a och 2a löser eleverna enskilt medan 1b och 2b löses eleverna i 

grupp. 

 

Uppgift 1a och 1b  

De likheter som uppmärksammas är att eleverna till stor del använder samma strategier 

när de arbetar enskilt som i grupp. Bild är den strategi som är vanligast på båda 

problemuppgifterna. Addition, bild eller multiplikation är strategier som 25 av 31 elever 

använder vid enskilt arbete. Vid arbete i grupp använder samtliga elever någon av 

strategierna addition, bild eller multiplikation. Likheter urskiljs också mellan skolorna, 

då eleverna till stor del använder samma strategier. På båda skolorna är bild och 

multiplikation de vanligaste strategierna när eleverna arbetar enskilt. Vid arbete i grupp 

används främst bild och addition på båda skolorna. Generellt är det i stort sett lika 

många elever från varje skola som använder de olika strategierna på de olika 

problemuppgifterna.  
 
Skillnader som framkommer är att det är fler olika strategier bland de enskilda 

lösningarna än de som är gjorda i grupp. Betydligt fler elever använder addition när de 

arbetar i grupp än när de arbetar enskilt. Strategin multiplikation används däremot av 

avsevärt många fler elever vid det enskilda arbetet. Ytterligare en skillnad är att fler 

elever ritar bild i grupp jämfört med enskilt. Vi uppmärksammar också att laborativt 

material endast användes vid enskilt arbete. Likaså var det endast vid denna arbetsform 

som oklara lösningar registrerades. 

 

Uppgift 2a och 2b  

En likhet som synliggörs är att det i princip är samma tre strategier som används när 

eleverna arbetar enskilt och i grupp. Dessa strategier är bild, division samt subtraktion 

och addition. Ett stort antal elever använder strategin subtraktion och addition både vid 

arbete enskilt och i grupp. Likheter mellan skolorna synliggörs genom att strategierna 

används i ungefär lika stor utsträckning på de båda problemuppgifterna.  
 
Skillnaderna som framkommer mellan lösningarna är att mer än dubbelt så många ritade 

bild när de arbetar i grupp jämfört med när de arbetar enskilt. Fler använder strategierna 

division samt subtraktion och addition vid det enskilda arbetet än arbetet i grupp. Precis 

som på uppgift 1a och 1b framkommer endast oklara lösningar när eleverna arbetar 

enskilt. 

 

Analys 

De likheter som uppmärksammas är att de medierande redskapen som eleverna använt 

sig av är i stort sett desamma när de arbetar enskilt och i grupp. De intellektuella 

redskapen siffror och bild används både vid arbete enskilt och i grupp. Det som skiljer 

sig åt är det intellektuella redskapet språket. Enligt Säljö (2014) är språket ett viktigt 

redskap när det handlar om kommunikation. Med hjälp av språket kan man dela med sig 

av erfarenheter och kunskaper vilket gör att man får förståelse för hur andra människor 

tänker (a.a.). Då eleverna arbetar i grupp använder de sig av språket som ett medierande 

redskap för att diskutera på vilket sätt problemuppgifterna kan lösas. Ytterligare en 

skillnad är att eleverna vid det enskilda medierar med materiella redskapet, i form av 

laborativt material, för att bearbeta uppgiften.  
 
En skillnad som framgår av resultatet är att det endast förekommer oklara lösningar vid 

enskilt arbete. Vid arbete i grupp redovisar samtliga elever lösningar där en strategi kan 
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urskiljas. Bråten (1998) skriver att individen kan prestera på en högre nivå i samarbete 

med mer kunniga kamrater än vad denne kan göra enskilt. Utifrån de elevlösningar som 

samlats in framgår det att eleverna presterar på en högre nivå med hjälp av kunniga 

kamrater. Detta kan ses som att eleverna som hade oklara lösningar vid enskilt arbetet 

når sin proximala utvecklingszon då de presterar identifierbara lösningar vid arbete i 

grupp. 

 

6.3 Elevers syn på arbetskonstellationer 
I följande avsnitt besvaras studiens tredje frågeställning genom att beskriva elevernas 

åsikter om att arbeta enskilt och i grupp med problemuppgifter om de fyra räknesätten. 

Först presenteras de fördelar och nackdelar som eleverna anser finns med att arbeta 

enskilt. Därefter följer en liknande redogörelse som behandlar elevernas åsikter om 

arbete i grupp. Genom att resultatet presenteras både i form av tabell och med citat ges 

information om elevernas åsikter både på ett övergripande plan samt ett mer 

beskrivande sätt. 

 

Enskilt  

I nedanstående tabell redovisas de fördelar och nackdelar som eleverna beskriver finns 

med att arbeta enskilt med problemuppgifter. Tabellen visar även hur många elever som 

nämnt fördelen respektive nackdelen. De fördelar som nämns av flera elever är att 

bestämma själv och tänka själv. Att inte få hjälp är den nackdel som nämns av fler än en 

elev. 

 
Tabell 3: Tabellen visar elevernas fördelar och nackdelar med enskilt arbete med problemuppgifter. 

ENSKILT 

Fördelar   Nackdelar   

Bestämma själv  7 Man får ingen hjälp 3 

Tänka själv  4 Kan vara svårt 1 

Roligt  1 Tråkigt  1  

 

De fördelar som eleverna nämner med att arbeta enskilt med problemuppgifter är 

framför allt att man får bestämma själv och tänka själv. 

 

För då får man ju bestämma hur man vill göra själv. 

(Elev 1) 

Då får man liksom tänka själv. Man får skriva hur man vill och 

visa hur man tänkt.  

(Elev 2) 

 

Att bestämma själv innebär för eleverna att på egen hand besluta om lösningsstrategi 

och vilken uttrycksform de vill använda. Tre av eleverna säger att de lär sig bäst när de 

arbetar enskilt. Det beror främst på att de lättare kan koncentrera sig samt möjligheten 

att själv få bestämma över sin lösningsstrategi. En nackdel som beskrivs av flera elever 

är att man i mindre utsträckning får hjälp. 

 
För om man inte kan en grej, då kan man inte fråga någon 

annan.   

(Elev 3)  
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Man kanske inbillar sig att det står två gånger sex, men så står 

det egentligen tre gånger sex och då är det ingen som säger till 

mig. 

(Elev 1) 

 

Grupp  

Elevernas tankar och åsikter kring hur de upplever arbete med problemuppgifter i grupp 

presenteras i nedanstående tabell. Precis som i den tidigare tabellen framkommer de 

fördelar och nackdelar som eleverna beskrivit. Hur många elever som nämnt dessa kan 

också utläsas i tabellen. Som framgår i tabellen beskrivs sju olika fördelar av 

eleverna.  De fördelar som flest elever redogör för är att hjälpa varandra, lära av 

varandra samt att samarbeta. Resterande fördelar nämndes endast av en eller två elever. 

Fördelen att bli sams beskrivs av en elev som att när man arbetar i samma grupp 

struntar man i ett bråk som hänt på rasten och blir vänner igen. Däremot nämns endast 

två nackdelar, vilka är att inte komma överens samt att det kan bli stökigt och 

okoncentrerat.   

 
Tabell 4: Tabellen visar elevernas åsikter om att arbeta i grupp med problemuppgifter. 

GRUPP 
Fördelar  Nackdelar  

Hjälpa varandra  8 Inte överens 5  

Lära av varandra/ få nya 

idéer 

6 Stökigt/ okoncentrerat 4  

Samarbeta 4   

Alla får bestämma 2   

Bli sams  1    

Roligt  1    

Sätta ord på sitt lärande  1    

 

En av fördelarna med att arbeta med problemuppgifter i grupp är, enligt majoriteten av 

eleverna, att man kan hjälpa varandra. Eleverna beskriver både att man får hjälp om 

man fastnat på en uppgift som man tycker är svår men också att man hjälper den kompis 

som behöver hjälp. 

 
Om man glömmer bort hur man tänker så kan man få hjälp av andra.  

(Elev 2)  

 

För man hjälper till när man behöver hjälp och när man tänker fel.  

(Elev 4) 

 

Ytterligare en fördel med att arbeta i grupp är att eleverna delar med sig av sina 

lösningsstrategier och idéer. På så vis menar eleverna att man får nya kunskaper och kan 

lära av varandra. 
 

Men när man jobbar tillsammans så får man såhär andra ideér av 

de andra kompisarna som man jobbar med. 

(Elev 5)  

 

Att det är flera hjärnor som samlas och då blir det lättare att 

komma på saker. Då kan de andra säga något som man kan 

förbättra.  
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(Elev 3)   

 

Då lär de mig det de vet och så lär jag dem det jag vet. Man 

kompletterar varandra.  

(Elev 1)    

 

Att samarbeta är ytterligare en fördel som eleverna beskriver. Det handlar då om att alla 

ska få komma till tals samt att komma överens om vilken lösningsstrategi som ska 

användas. Under intervjuerna framkommer sju olika fördelar med att arbeta i grupp, 

vilket är betydligt större antal än i övriga kategorier. Över hälften av de intervjuade 

eleverna säger också att de lär sig bäst när de arbetar tillsammans med andra. 

 
De nackdelar som eleverna anser finns med att arbeta med problemuppgifter i grupp 

är att medlemmarna i gruppen inte kommer överens om en lösningsstrategi. Eleverna 

beskriver att när det finns flera viljor inom gruppen är det svårt att komma fram till 

en gemensam lösning.  

 

I grupp är det lite svårare, för att oftast tycker alla olika och då blir 

det oftast bråk om vad vi ska ha.  

(Elev 6)   

 

I grupp är det lite svårare, för jag har ju tänkt ut en sak och sen har 

de andra också tänkt ut en sak. Då blir det svårt för alla tycker 

olika.  

(Elev 3) 

 
Ytterligare en nackdel, menar en del elever, är att det kan bli stökigt och okoncentrerat 

vid arbete i grupp.  Eleverna nämner bland annat att det kan bli fnittrigt, att ljudvolymen 

i klassrummet höjs och att en del elever ägnar sig åt andra saker än uppgiften. 

 

Ibland när vi jobbar tillsammans så brukar det bli lite stökigt  

(Elev 5)  

 

Att det ibland kan bli lite högljutt...men då får man ju sprida ut 

sig lite.  

(Elev 7) 

 

Analys 

Eleverna nämner flera fördelar med att arbeta i grupp med problemuppgifter, 

exempelvis att hjälpa varandra samt att lära av varandra. Säljö (2013) skriver att 

interaktion mellan människor är ett medierande redskap. Eleverna använder det 

medierande redskapet interaktion för att hjälp och lära av varandra. Detta redskap anses 

fördelaktigt då de kan väcka nya tankar och idéer enligt eleverna. Vid enskilt arbete 

beskriver eleverna att de inte få hjälp om de inte vet hur de ska tänka. Har eleven inte 

tillräcklig kunskap om vilket redskap som bör användas kan denna inte stöttas av 

kamrater. En nackdel som nämns med att arbeta i grupp är att inte komma överens. Då 

elevernas har olika åsikter om vilka medierande redskap som ska användas för att 

bearbeta en uppgift kan bråk uppstå. På motsvarande sätt som eleverna ser nackdelen i 

att komma överens ser de fördelen i att få bestämma själv när de arbetar enskilt. Då 

eleverna arbetar självständigt bestämmer de själva vilket medierande redskap som 

används för att bearbeta uppgiften. 
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Flertalet elever säger att de lär sig bäst när de arbetar tillsammans med andra. Det SKP 

syn på lärande är att kunskap utvecklas i sociala och kulturella sammanhang (Säljö, 

2014; Forsberg Ahlcrona, 2009). Fördelar som eleverna beskriver med att arbeta i grupp 

är att de förbättrar och kompletterar varandra i arbetet samt att de lär sig av varandra. I 

ett citat från elev 3 beskriver hen att arbete tillsammans bidrar till fler idéer vilket gör att 

varje individs prestation kan förbättras. Genom stöttning och vägledning kan elever nå 

den proximala utvecklingszonen, vilket gör att de åstadkommer sådant som de inte 

klarat på egen hand (Bråten, 1998). Elevens uttalande är en beskrivning av hur 

interaktionen mellan eleverna används som ett medierande redskap för att åstadkomma 

prestationer inom den proximala utvecklingszonen.  
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7 Diskussion 
Följande kapitel inleds med en metoddiskussion där studiens datainsamlingsmetoder 

utvärderas. Resonemang förs om metodernas lämplighet och tillförlitlighet samt dess 

förbättringsmöjligheter. Vidare följer en resultatdiskussion där studiens resultat 

diskuteras utifrån de tre frågeställningarna. Studiens resultat jämförs med den 

litteraturbakgrund och tidigare forskning som presenterats tidigare i arbetet. 

Diskussioner förs kring de intressanta aspekter som vi identifierat i resultatet. 

7.1 Metoddiskussion 
För att ta reda på vilka lösningsstrategier eleverna använder vid problemlösning 

bedömer vi att frågeformulär i kombination med observation är en lämplig metod. 

Dessa metoder ger också förutsättningar att kunna besvara den andra frågeställningen. 

Genom att samla in och spara elevlösningarna skapas förutsättningar att kunna återgå 

till materialet. Vi utnyttjade detta genom att bearbeta empirin vid ett flertal tillfällen, 

vilket vi anser bidrar till ett mer pålitligt resultat. Den sparade empirin gör också att 

andra kan studera och kontrollera lösningarna vid funderingar. Om 

undersökningsmetoden endast varit observation hade elevlösningarna enbart kunnat 

betraktas vid datainsamlingstillfället. Kihlström (2007a) skriver att observation 

genererar i anteckningar om det som undersökts. Problematik med denna metod är att 

forskarna måste förlita sig till sina anteckningar vilket gör att otydlighet och glömska 

kan påverka resultatet.  I vårt fall användes observation i kombination med 

surveyundersökning för att notera intressanta aspekter som inte synliggörs via 

frågeformuläret. På grund av att vi under genomförandet förklarade problemuppgifterna 

för de elever som behövde kan det inte garanteras att samtliga intressanta aspekter 

noterades. I efterhand kan vi konstatera att observationen inte gav så mycket 

information som förväntat då de flesta elever löste problemuppgifterna utan iakttagbara 

strategier. På grund av den information som ändå framkom genom observationerna 

anser vi att denna metod är essentiell vid denna typ av undersökning. En kritisk aspekt 

med frågeformulär är att eleverna kan påverka varandra. På grund av att eleverna sitter 

nära varandra finns en risk att de tittar på varandras lösningar och kopierar dem. I sådant 

fall påverkar det resultatets trovärdighet. Om mer tid funnits till förfogande hade det 

varit givande att utföra undersökningen på elever från flera olika klasser. En 

surveyundersökning kan vara liten och detaljerad eller stor och omfattande 

(Denscombe, 2016). Vår studie innefattar en liten mängd empiri och kan därför ses som 

en mindre surveyundersökning. I denna studie deltog elever från två klasser vilket gör 

att strategierna som framkommer kan vara begränsade. Eftersom eleverna i samma klass 

undervisas av samma lärare har de troligtvis tillägnat sig liknande strategier. Därför 

hade det varit intressant att inhämta lösningsstrategier från elever i olika klasser, för att 

se om resultatet blivit annorlunda. 

 

Vi anser att intervju är en lämplig metod för att besvara studiens tredje frågeställning, 

som handlar om elevernas åsikter. Syftet med en intervju är enligt Dalen (2015) att få 

fram information om hur människor upplever ett visst område. Genom studien 

framkommer elevernas synpunkter samtidigt som de ges möjlighet att förklara varför de 

tycker som de gör. De uttömmande svaren ger också oss som forskare en djupare 

förståelse för elevernas tankegångar än vad exempelvis en enkätundersökning gett. Inför 

genomförandet av intervjuerna var vi förberedda på att eleverna skulle kunna prata om 

hur roligt och tråkigt problemuppgifter är. Det visade sig dock att eleverna förde mer 

utvecklade resonemang än vad vi förväntat oss. Om studien skulle genomföras med 

yngre elever ser vi fortfarande en risk i att inte få de utvecklade svar som eftersträvas. 
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En aspekt som vi anser bidrar till de givande intervjusvaren är att intervjuerna 

genomfördes direkt efter att eleverna löst problemuppgifterna. Eftersom 

intervjufrågorna är inriktade på arbete med problemuppgifter anser vi att det var 

fördelaktigt att eleverna hade arbetet med problemuppgifterna färskt i minnet. Om 

intervjun däremot genomförts en längre tid efter att problemuppgifterna genomförts, 

finns en risk att eleverna pratar mer om arbete enskilt och i grupp generellt. Att 

intervjuerna genomfördes efter att eleverna arbetat i grupp är samtidigt något som skulle 

kunna påverka resultatet. Möjligheten finns att eleverna har lättare att beskriva fördelar 

och nackdelar med den arbetskonstellation de precis arbetat i. En fundering som väckts 

är om resultatet skulle se annorlunda ut om intervjuerna genomförts efter det enskilda 

arbetet istället.  

 

De förbättringsmöjligheter som vi anser finns är att datainsamlingsmetoderna hade 

kunnat kontrolleras innan studiens genomförande. Genom att utföra testintervjuer samt 

låta elever lösa problemuppgifterna hade förbättringar av frågeformulär och 

intervjuguide kunnat göras. Förbättringar av frågeformuläret är där, som vi i efterhand 

ser den största utvecklingspotentialen. Vi försökte att utforma problemuppgifterna på ett 

så likartat sätt som möjligt. En aspekt som vi uppmärksammar har stor betydelse i 

elevernas val av strategi är vilka tal som används i problemuppgiften. I problemuppgift 

2a, användes talen 20 och 28 medan talen 12 och 18 användes i problemuppgift 2b. 

Flera elever såg direkt skillnaden mellan talen och kunde använda division för att lösa 

problemuppgift 2a. Samma koppling synliggjordes inte i strategierna på problemuppgift 

2b, vilket vi anser är på grund av att denna uppgift saknar ett helt tiotal. Trots att frågan 

är utformad på samma sätt använder eleverna strategierna beroende på de tal som 

problemuppgifterna innehåller. Trots siffrornas påverkan anser vi att frågeformulärets 

helhet är av god kvalité. Frågeformulärets design gav eleverna stort utrymme att visa 

hur de löser problemuppgifterna. Vi anser att svårighetsgraden på problemuppgifterna 

var lagom. Vid utformningen av uppgifterna togs hänsyn till att merparten av eleverna 

skulle kunna lösa problemuppgifterna. Att frågeformulären genererade i så pass många 

lösningar tyder på att nivån på problemuppgifterna var väl anpassad. 

 

Anledningen till att det SKP används som en teoretisk ram är att studien syftar till att 

jämföra arbete enskilt och arbete tillsammans med andra. Enligt Säljö (2014) och 

Forsberg Ahlcrona (2009) formas en människas agerande av dennes sociala och 

kulturella erfarenheter. Elevernas val av redskap och strategi påverkas av de 

erfarenheter de tillägnat sig genom omgivningen. Med hänsyn till detta anser vi att den 

valda teorin är lämplig. Likaså har de intervjuade elevernas uttalande sin grund i de 

erfarenheter och uppfattningar som eleverna successivt tillägnat sig. Omgivning 

påverkar hur eleverna ser på arbetet med problemlösning i olika konstellationer. Trots 

att teorin anses lämplig finns det en risk att resultatet har påverkats av teorivalet. 

Eftersom analysen av empirin görs utifrån den valda teorin finns en risk att resultatet 

speglar det som utmärker teorin. Vårt resultat skulle kunna vara påverkat av det SKP 

utgångspunkt, att man lär sig i sociala sammanhang. Ett annat val av teori hade gjort att 

resultatet tolkats genom andra begrepp, vilket hade kunnat bidra till en annan skildring 

av resultatet. 

  

7.2 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen jämförs studiens resultat med den litteratur och tidigare forskning 

som beskrivits tidigare i arbetet. Resultatets betydelse och generaliserbarhet diskuteras 

liksom dess relevans för vår kommande yrkesroll. 
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7.2.1 Diskussion om strategierna 

Undersökningen syftar till att uppmärksamma de lösningsstrategier elever använder vid 

en given problemuppgift. De lösningar som studerats kan kopplas till en av Pólyas 

(2004) fyra faser för att lösa ett problem; att genomföra planen. Strategierna som 

eleverna förmedlat visar att de genomfört en plan för att lösa problemuppgifterna. Trots 

att ingen garanti finns, är vår tolkning att eleverna genomfört de två första faserna som 

enligt Polya är att förstå problemet och att göra upp en plan. För att kunna göra en 

beräkning måste eleverna ha förstått problemet samt gjort upp en plan som de sedan 

genomför. Huruvida eleverna genomfört den fjärde fasen, se tillbaka och kontrollera 

resultatet, kan vi inte uttala oss om. 
 

De lösningsstrategier som framgår i resultatet är bild, beräkningar med de fyra 

räknesätten samt att använda laborativt material. Vi ser samband mellan dessa strategier 

och den lista med strategier som Lester (2011) gjort. Att rita en bild samt att använda 

laborativt material är två av de strategier som förekommer i listan. En av Lesters 

strategier är att utföra en eller flera operationer. I vår studie synliggörs denna strategi i 

räknesätt som addition, subtraktion, multiplikation och division. I en del fall används 

endast ett av räknesätten och ibland används en kombination av flera räknesätt. En av 

eleverna i studien genomförde en subtraktion, som skulle kunna tolkas som Lesters 

strategi att arbeta baklänges. I listan av strategier återfinns även gissa och pröva. Vi kan 

tänka oss att denna strategi har använts i kombination med en av de framkomna 

strategierna. Dock är detta inget som kan säkerställas på grund av den metod som 

använts.  
 
De strategier som eleverna använder anser vi är karaktäristiska för matematikämnet. En 

anledning till att eleverna använde just dessa strategier kan vara att de löste 

problemuppgifterna i ett matematiskt sammanhang. Enligt Wyndhamn (1988) spelar 

miljön och kontexten roll för hur elever löser olika sorters problem. Han menar att 

eleverna ofta löser problem så som de är vana att lösa dem i liknande situationer. 

Ytterligare en aspekt som kan påverka elevernas lösningar är deras uppfattningar om 

matematikuppgifter. Enligt Silver m.fl. (1995) har elever ofta uppfattningen att 

matematikuppgifter endast har ett svar. Detta anser vi synliggörs i vår studie eftersom 

samtliga elever skriver endast ett svar på samtliga problemuppgifter, trots att det på 

problemuppgifterna 1a och 1b finns flera möjliga svar. 

 
7.2.2 Diskussion om likheter och skillnader 

Bland de likheter och skillnader som urskilts finns några förhållanden som vi finner 

särskilt intressanta. I resultatet framkom att eleverna på de olika skolorna använder i 

stort sett samma strategier. Denna likhet beror troligtvis på att lärarna i lågstadiet 

undervisar om samma strategier. Enligt våra erfarenheter utgår många lärare från 

läroböckerna när de utformar matematikundervisningen. Johansson (2006) menar att 

genomgångar ofta hålls med läroböcker som utgångspunkt. En av anledningarna till 

detta kan enligt Emanuelsson (2001) vara att det underlättar planeringen. Utformningen 

av läroböckerna är enligt vår uppfattning snarlika, då de till stora delar förmedlar 

samma matematiska innehåll. De lösningsstrategier som framkommer i denna studie 

skulle kunna vara de som förmedlas i läroböckerna. 

 
En uppfattning som vi hade inför genomförandet var att eleverna skulle använda 

laborativt material i större utsträckning än vad som framkom. Att eleverna använde 

andra strategier antar vi beror på att matematikundervisningen under det tredje skolåret 

handlar mycket om att lära sig skriftliga beräkningsstrategier. Hade studien genomförts 
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i lägre årskurser tror vi att fler elever hade använt sig av laborativt material. Det 

uppmärksammades även att oklara lösningar endast framkom vid det enskilda arbetet. 

Enligt Pettersson (1994) kan anledningar till att inte lyckas lösa problem vara att eleven 

använder felaktiga räknemetoder eller invecklade och svårtolkade strategier. De 

lösningar som benämns som oklara hade ingen påtaglig strategi som kunde urskiljas av 

oss forskare. Att strategin är svårtolkad skulle kunna bero på att eleven inte har förstått 

uppgiften och därför väljer en felaktig räknemetod. Något som vi frågar oss är vad som 

gör att några elever visade oklara lösningar. I efterhand hade det varit intressant att prata 

med eleverna för att ta reda på hur de tänkte när de löste problemuppgifterna. Vid arbete 

i grupp framkom det dock inga oklara lösningar. Detta beror troligtvis på att elever som 

inte kan utforma en passande strategi får hjälp och stöttning från andra elever för att 

åstadkomma en fungerande strategi. I analysen beskrivs denna företeelse som att den 

mindre kunniga eleven når sin proximala utvecklingszon med hjälp av stöttning. Dock 

har vi inte tillräckliga belägg för att säkerställa att detta sker. Huruvida eleven förstår 

den strategi som i sådant fall förmedlas kan vi inte uttala oss om. Det skulle kunna vara 

så att eleven endast kopierat de andra elevernas lösning. 

 

En skillnad som kan avläsas i resultatet är att det framkom fler olika strategier bland de 

enskilda lösningarna än de som gjorts i grupp. De funderingar som väcks är hur 

undervisningen ska utformas med hänsyn till arbetskonstellationer. Med tanke på att fler 

olika strategier framkom vid det enskilda arbetet kan det vara värdefullt att låta elever 

tänka självständigt först. Som lärare vill man gärna lyfta fram olika sätt att tänka och 

lösa problemuppgifter på. Med hänsyn till resultatet menar vi att det är svårare att lyfta 

fram olika strategier då eleverna arbetar i grupp. Arbetssätt där en kombination av olika 

arbetskonstellationer används, exempelvis EPA (enskilt, par, alla), anser vi är 

fördelaktigt inom arbete med problemlösning. På så vis får eleverna både möjlighet att 

utforma sin egen strategi, resonera med en kompis för att sedan kunna ta del av olika 

strategier i helklass. 

 
7.2.3 Diskussion om elevers syn på konstellationer 
Bland de fördelar som ett antal eleverna nämner med att arbeta enskilt är möjligheten att 

bestämma själv samt tänka själv. Enligt Skoogh och Johansson (1991) är det viktigt att 

elever får arbeta med problem på egen hand för att utveckla sina tankar och strategier. I 

denna studie säger några elever att de lär sig bäst genom att arbeta självständigt. I 

intervjuerna beskrev eleverna också flera fördelar med att arbeta i grupp. De fördelar 

som nämndes av flertalet elever var att hjälpa varandra, att utbyta idéer och att 

samarbeta. Samuelsson (2005), Taflin (2007) och Emanuelsson (2001) menar att 

diskussioner eleverna emellan bidrar till att de utvecklar förmågan att uttrycka sina 

tankar samt att förstå andras tankegångar. Engvall (2013) menar också att arbete i grupp 

bidrar till en positiv kamratpåverkan. I Ahlbergs (1992) studie berättade eleverna att 

deras lärande gynnas av att ta del av kamraternas lösningar.  Detta anser vi kan kopplas 

till samarbete och att hjälpa varandra, då eleverna genom arbete i grupp utvecklar 

varandra kunskapsmässigt och socialt. Dock anser några elever arbete i grupp kan vara 

beroende av gruppsammansättningen. Att arbeta med klasskamrater där samarbetet 

fungerar är av stor vikt för att eleverna ska se det som ett givande tillfälle. Då flera 

viljor ska tillgodoses menar eleverna att bråk och osämja kan uppstå. I Ahlbergs (1992) 

studie var elevernas samarbete en kritisk aspekt. Att kunna komma överens om ett 

tillvägagångssätt för att lösa ett matematiskt problem ansågs som problematiskt då det 

fanns fler viljor att ta hänsyn till (a.a.). Eleverna beskriver även att 

gruppsammansättningar som inte fungerar präglas av hög ljudvolym, stökigt 

klassrumsklimat samt att elever gör andra saker än det som förväntas. 
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Vår uppfattning av resultatet är att arbete i grupp tilltalar fler elever. Detta yttrande 

grundar sig i att betydligt fler fördelar framkom i resultatet vid grupparbete än vid 

enskilt arbete. Likaså angav mer än hälften av eleverna att de lär sig bäst när de arbetar 

tillsammans med andra. Utifrån studiens resultat skulle en didaktisk konsekvens kunna 

vara att vi som blivande lärare utgår ifrån att grupparbeten är bättre än enskilt arbete. 

Med denna utgångspunkt skulle undervisningen om problemlösning stor del innehålla 

moment där eleverna arbetar i grupp. Arbetssättet skulle, med hänsyn till denna studie, 

gynna majoriteten av eleverna men inte skapa goda förutsättningar för de elever som 

föredrar att arbeta enskilt. Eftersom studiens omfattning är begränsad kan resultatet inte 

ses som en sanning. Det skulle kunna vara så att resultatet är generaliserbart för ett 

större antal elever men detta kan inte säkerställas utan att liknande och mer omfattande 

studier styrker resultatet.  
 

7.3 Slutsats 
Vi gick in i arbetat med förväntningar att det skulle framkomma skillnader mellan 

elevernas arbete enskilt och i grupp. Det visade sig dock att strategierna i stort sett är 

desamma oavsett vilken arbetskonstellation eleverna löser problemuppgifterna i. Det vi 

konstaterar är att arbetskonstellationerna inte har så stor betydelse för elevernas val av 

strategi. Dock kan arbetskonstellationerna ha stor påverkan för andra faktorer än just 

strategier vid arbete med problemuppgifter. Något som också framkommit i resultatet är 

att eleverna nämner fler fördelar med att arbeta i grupp med problemuppgifter än enskilt 

arbete. Majoriteten av de intervjuade eleverna säger också att de lär sig bäst när de 

arbetar tillsammans med andra.  Det kan konstateras att fler eleverna i denna studie 

föredrar att arbeta i grupp med problemuppgifter. Resultatet stämmer med de teoretiska 

antagande som vi som forskare utgick från.  

 

7.4 Vidare forskning 
I vår studie har vi fått mynta begreppet problemuppgifter då uppgifter uppfattas på olika 

sätt beroende på personen som löser de. Vi anser att det borde forskas mer inom detta 

område för att utveckla arbetet med problemlösning inom skolan. Områden som vi 

tycker hade varit intressanta att undersöka är hur olika grupper inom skolverksamheten 

ser på uppgifter och problem. Grupper som vi tycker är intressanta att undersöka är 

elever, lärare, läromedelsförfattare. På så vis hade man kunnat jämföra hur de ser på 

olika typer av uppgifter och vad ett problem är för dem.  

 

Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att undersöka elevers syn på 

arbetskonstellationer i olika årskurser. Vårt resultat visar att fler elever i årskurs tre 

föredrar att arbeta i grupp med problemlösning.  Det hade varit intressant att göra en 

liknande studie där man intervjuar elever i olika årskurser. På så sätt kan man ta reda på 

om elevernas åsikter skiljer sig åt beroende på ålder.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Problemlösningsuppgifter 
 

I en ladugård finns det höns och kor. Hönsen har 2 ben och 

korna har 4 ben. Djuren på gården har tillsammans 40 ben. Hur 

många djur av varje sort kan det finnas på gården? Visa hur du 

räknar ut uppgiften. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a

A

A

A

A

A

B

B

A

A 

A 



  
 

II 

 

Evelina har 20 godisbitar och Malin har 28 godisbitar. Hur 

många godisbitar måste Malin ge till Evelina för att de ska ha 

lika många? Visa hur du räknar ut uppgiften.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a 



  
 

III 

På en skola finns det prickiga bollar. Det finns bollar med 2 

prickar och bollar med 6 prickar. Sammanlagt finns det 24 

prickar. Hur många bollar av varje sort kan det finnas på 

skolan? Visa hur ni räknar ut uppgiften.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1b 



  
 

IV 

På en fotbollsplan står det två lag. I det röda laget är det 18 

spelare och i det blåa laget är det 12 spelare. Hur många spelare 

behöver byta från det röda laget till det blåa laget för att det ska 

vara lika många på varje lag? Visa hur ni räknat ut uppgiften. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2b 



  
 

V 

Bilaga B Observationsschema 
 

Observatörens namn:       Datum och tid:      

Närvarandre:       Lokal:     

 Strategier Anteckningar 

 

 

Grupp 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupp 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupp 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupp 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupp 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VI 

Observatörens namn:       Datum och tid:      

Närvarandre:       Lokal:     

 

 

Elev Anteckningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VII 

Bilaga C Intervjuguide 
 

Öppningsfrågor 

 Vad tycker du är roligast med matematik? 

Syftesfrågor 

 Ni har löst två olika problemuppgifter, tycker du att det var skillnad på att göra 

det själv jämfört med att göra det tillsammans med dina kompisar? (vad var det 

för skillnader/ likheter?) 

 På vilket sätt brukar du lösa denna typ av problem? (Kan du ge ett exempel? 

Vad brukar du använda för metod?)  

 Hur tycker du att det är att jobba själv med problemlösning? (vad är bra? vad är 

mindre bra?)   

 Hur tycker du det är att jobba i grupp med problemlösning? (vad är bra? vad är 

mindre bra?)   

 När ni arbetar med liknande uppgifter, hur anser du att du lär dig bäst? (Genom 

att arbeta själv eller tillsammans med andra? varför?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VIII 

Bilaga D Missivbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista året på lärarprogrammet med inriktning på 

undervisning i förskoleklass och årskurs 1-3 vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi 

kommer skriva en uppsats i ämnet matematik med fokus på problemlösning i olika 

konstellationer.  

 

Vi önskar genomföra två problemuppgifter med era barn. Uppgifterna kommer att 

utföras enskilt och i grupp. Vi skulle även vilja intervjua ditt/ ert barn för att få veta hur 

hen upplever det är att lösa problemuppgifter enskilt och i grupp. Under intervjun 

kommer ljudupptagning att ske, men det är bara vi som kommer att ta del av den. 

Barnens lösningar och intervjusvar kommer vara till grund för resultatet i vårt arbete. 

När vår undersökning är färdig kommer filerna raderas. Vi kommer använda 

informationen från barnen på så sätt att de inte kan identifieras. Informationen kommer 

endast att användas till vår uppsats och barnet kommer under hela intervjun ha 

möjlighet att avbryta sin medverkan utan ytterligare frågor. 

 

Om Ditt/Ert barn vill bli intervjuat enligt ovan behöver vi Ditt/Ert samtycke. Lämna in 

lappen med underskrift senast torsdagen den 13 april 2017 till din klasslärare.  

 

Tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar  

Evelina Jansson   Malin Lorentzon 
Ej222qh@student.lnu.se Ml223fh@student.lnu.se  

_________________________________________________________ 
 

För eventuella frågor kontakta oss på våra respektive mailadresser. 

 

 

-------✂------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Samtycke för (eleven) _________________________________________________ 

 

Jag/Vi samtycker till att material, där mitt/vårt barn finns med, får användas enligt ovan 

 

JA (   ) NEJ  (   )  

 

 

Vårdnadshavarens underskrift 

_________________________________________________ 
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