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Regression, progression eller något mittemellan? 
Elevers val av problemlösningsstrategier i förskoleklass och årskurs 3 
 
Regression, progression or something in between?   
Children’s problem-solving strategies in preschool class and third grade 

 

Abstrakt 
Syftet med studien är att redogöra för vilka strategier elever väljer att använda vid 

problemlösning och om dessa skiljer sig åt mellan elever med olika lång erfarenhet 

av matematikundervisning.  
 

För att ta reda på det observeras och intervjuas tio elever från förskoleklass och tio 

elever från årskurs 3 när de löser olika matematiska problem. Eleverna får lösa 

samma matematiska problem och sedan jämförs resultaten.  
 

Resultatet visar att elever i förskoleklass och elever i årskurs 3 väljer att använda 

samma problemlösningsstrategier men att strategierna kan lösas i olika 

representationer. Den vanligaste förekommande representationen är konkret 

representation. Elever i förskoleklass använder i större utsträckning informella 

strategier än vad elever i årskurs 3 gör, vilket innebär att de kopplar problemen till 

egna erfarenheter. För att utvecklas i progression med matematikämnets syfte bör de 

informella strategierna inte överges för skolans formella strategier.  

 

Nyckelord 
Förskoleklass, matematik, problemlösning, problemlösningsstrategier, årskurs 3 
 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till de elever som deltagit i studien och bidragit med sina 

erfarenheter. Utan er vore studien inte möjlig!  
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1 Inledning 

Problemlösning är en del av matematikämnet som barn när de börjar grundskolan ska 

möta och erfara genom matematikundervisningen (Skolverket, 2016). För de flesta 

börjar dock inlärningen av problemlösning långt tidigare eftersom barn av naturen är 

problemlösare (Björklund, 2007). De söker ständigt förståelse för sin omvärld och 

utvecklar därmed egna informella strategier för att lösa de vardagliga problemen 

(Ahlberg, 1995). Dessa strategier utgår från barnens erfarenheter och instinkter (a.a).  

 

När barn börjar skolan möts de av en formell matematik i form av undervisning. Den 

här typen av matematik kan innehålla en ny form av tänkande som inte stämmer överens 

med det barnen tidigare har erfarit (Solem och Reikerås, 2004). Genom att presentera ett 

nytt tankesätt utan att ta till vara på elevernas tidigare erfarenheter riskeras kunskaperna 

gå förlorade (a.a). Eleverna förväntas ändra sitt tänkande från sina erfarenhetsbaserade 

informella strategier till skolans formella matematik med räkneregler, vilket många 

gånger innebär att de egna strategierna överges (Ahlberg, 1995). Vad händer då med 

elevernas lösningsstrategier när de får möta undervisning i matematik?  

 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi observerat ett återkommande 

fenomen under matematikundervisningen hos de äldre eleverna i lågstadiet. Det vi 

observerat är att elevernas tänkande ofta låser sig när de ställs inför problem som de inte 

stött på tidigare och därför inte har någon given strategi för problemet. En vanlig 

kommentar vid möte med ett för eleven okänt matematiskt innehåll, låt oss säga ett tal i 

sexans multiplikationstabell, är “Jag vet inte hur man räknar ut det, för vi har inte lärt 

oss sexans tabell än”. Studien kan bidra med insikt om hur användandet av 

problemlösningsstrategier skiljer sig åt mellan yngre och äldre elever och därmed belysa 

problemlösningsprocessens utveckling.  

 

Vi vill med studien redogöra för vilka problemlösningsstrategier elever använder och 

om strategierna skiljer sig åt. För att ta reda på det kommer vi låta elever i förskoleklass 

och elever i årskurs 3 lösa samma matematiska problem och sedan jämföra resultaten. 

På så vis får vi reda på om strategierna skiljer sig åt mellan elever som precis börjat 

grundskolan och elever med flera års erfarenhet av matematikundervisning.  
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1.1 Syfte 

Syftet är att redogöra för vilka strategier elever väljer att använda vid problemlösning 

och om dessa skiljer sig åt för elever i förskoleklass och elever i årskurs 3.  

1.2 Frågeställningar 

• Vilka strategier väljer elever i förskoleklass och elever i årskurs 3 att använda 

vid problemlösning?  

• Vilka likheter och skillnader finns mellan problemlösningsstrategierna för elever 

i förskoleklass och elever i årskurs 3?  

 

1.3 Begreppsförklaring 

Problemlösningsstrategier  

Med problemlösningsstrategier menar vi de strategier som används för att komma fram 

till en lösning av ett matematiskt problem.  
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2 Litteraturbakgrund 
Litteraturbakgrunden kommer att inrikta sig på problemlösning, vad ett matematiskt 

problem är och vilka fördelar som finns med problemlösning. 

Problemlösningsprocessen kommer även att presenteras. Slutligen kommer 

utvecklingen av barns matematikinlärning med koppling till informella och formella 

strategier att beskrivas.  

2.1 Vad är ett matematiskt problem? 

Det matematiska problemet karaktäriseras av att metoden för lösningen till problemet 

för eleven är okänd (Palmér & van Bommel, 2016). Kravet är att eleven tvingas pröva 

sig fram och testa olika metoder för att lösa uppgiften. Lester (1983) menar även att det 

krävs att den som ska lösa problemet vill eller behöver lösa det samt en ansträngning att 

göra detta. Uppgiften blir alltså inte ett problem om det för eleven redan finns en given 

strategi eller om den inte kräver ansträngning. Detta innebär att en uppgift kan vara en 

välbekant rutinuppgift för en elev där metoden för lösningen är given och samtidigt vara 

en problemlösningsuppgift för en annan elev där det krävs att eleven prövar och testar 

sig fram till lösningen (a.a). 

2.2 Varför problemlösning? 

Problemlösning har en viktig roll i skolans matematikundervisning (Palmér & van 

Bommel, 2016). Från att ha varit ett innehåll som krävt vissa förmågor, exempelvis 

räkneförmåga, är problemlösning idag inte enbart ett eget innehåll utan anses även som 

en metod för att utveckla andra matematiska förmågor. Eleverna undervisas inte längre 

för problemlösning utan genom problemlösning (a.a).  

Dess viktiga roll bottnar i synen på att förmågor som utvecklas genom problemlösning 

behövs för elevens framtid. Exempel på sådana förmågor är kreativitet och 

självständighet samt logiskt, systematiskt och strukturerat tänkande (Hagland et al, 

2005). Den kreativa förmågan utvecklas när eleven tränar på att söka en lösning till 

problemet, eftersom det matematiska problemet inte på förhand har en given 

lösningsstrategi (Taflin, 2007). I sökandet tränas även elevens självständighet och 

tänkande eftersom eleven inte vet hur problemet ska lösas och därför behöver vara 

logisk, systematisk och strukturerad. Problemlösning ger alltså eleven möjlighet till 
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utmanande tankeverksamhet och det är viktigt att de kognitiva processerna blir tydliga 

för eleven, så att de går att använda i andra sammanhang (a.a).  

Enligt rådande styrdokument syftar matematikämnet till att koppla ämneskunskaperna 

till elevens vardag (Skolverket, 2016). Detta i form av att kunna reflektera, fatta 

välgrundade beslut och använda matematiken i olika sammanhang (a.a). Enligt Taflin 

(2007) är problemlösning som matematiskt innehåll ett sätt att skapa den koppling 

mellan matematiken och vardagen som ämnet syftar till. Genom att göra 

problemlösning till en kultur i skolan kan den ge verkligheten och vardagen en aspekt 

som gör problemlösning till en ständig aktivitet. Det kan medföra att eleven utvecklar 

en generell förmåga att lösa problem, vilket leder vidare till att även andra matematiska 

förmågor utvecklas (Hagland et al, 2005).  

2.3 Problemlösningsprocessen  
Enligt Taflin (2007) handlar en av de främsta anledningarna till att arbeta med 

problemlösning om att bemästra och förstå problemlösningsprocessen. Processen 

innebär att eleven löser och skapar förståelse för problemlösningen utifrån olika sätt. 

Problemlösningsprocessen beskrivs av Polya (2014) i form av fyra faser:  

 

• Att förstå problemet 

• Att göra upp en plan 

• Att genomföra planen 

• Att se tillbaka och kontrollera resultatet 

 

För att ha möjlighet att lösa problemet krävs det att eleven har förståelse för vad som 

efterfrågas i problemet, vilket är den första fasen (Polya, 2014). Om eleven saknar 

förståelse blir problemet inte intressant och därmed inte motiverat att lösa. Eleven 

behöver även ha grundläggande förståelse för problemets matematiska begrepp, vilket 

leder in på processens andra fas. Att göra upp en plan innebär att relatera till tidigare 

erfarenheter att applicera på det aktuella problemet (a.a). Metoden för det är att 

identifiera liknande situationer som problemets fråga har förekommit i. Om eleven 

identifierar en sådan situation kan den matematiska idén urskiljas och appliceras på det 

aktuella problemet. Den tredje fasen handlar om att genomföra planen steg för steg 

(a.a). Denna fas kräver tålamod och noggrannhet eftersom beräkningen bör ske i en 

given ordning för att planen ska följas och lösningen bli som eleven tänkt. Därmed är 
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fasen en kritisk punkt i problemlösningsprocessen. Ytterligare en punkt som kan bli 

kritisk för problemlösningens syfte är processens fjärde fas. Den handlar om att 

undersöka rimligheten i svaret (a.a). Den här fasen blir gärna bortprioriterad eftersom 

det finns en tendens hos elever att vilja arbeta vidare så snart svaret på en uppgift är 

funnen. Att se tillbaka och kontrollera resultatet innebär dels att söka efter misstag i 

processen men även att granska den för att upptäcka kopplingar till tidigare problem. 

Det är i den slutliga fasen som eleven kan utveckla en djupare förståelse och befästa 

sina kunskaper (a.a).   

 

Även Schoenfeld (1985) beskriver problemlösningsprocessen i form av faser och har 

utifrån Polyas beskrivning utvecklat processen till sex faser:  

 

• läsa och förstå problemet 

• analysera 

• utforska 

• planera 

• genomföra 

• verifiera  

 

Tillsammans utgör faserna det som Schoenfeld (1985) menar är de centrala delarna i 

problemlösningsprocessen. Samtliga av Polyas och Schoenfelds faser får även stöd från 

Lester (1988) som formulerar faserna som olika tankeprocesser. Det som Schoenfeld 

och Lester beskriver som problemlösningsprocessen innefattar fler faser gällande 

matematiska förkunskaper och problemlösningsstrategier.  

 

För att ha möjlighet att lösa ett problem är det till stor fördel om eleven är bekant med 

matematiska operationer och har andra förkunskaper inom ämnet sedan tidigare 

(Schoenfeld, 1985). Dessa förkunskaper kan exempelvis innebära algoritmer, de olika 

räknesätten och matematiska begrepp. Vad gäller problemlösningsstrategier menar 

Lester (1988) att dessa behöver tränas på parallellt, vilket ofta inte sker i 

undervisningen. Eleverna behöver i lika stor utsträckning utveckla förmågan att veta 

hur de använder olika problemlösningsstrategier som när de ska använda dem. De två 

aspekterna behöver inkluderas i elevernas lärande för att utvecklingen ska bli 

framgångsrik (a.a).   
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2.4 Barns matematikinlärning 

Barn kommer i kontakt med och lär sig lösa problem i tidig ålder. Redan vid födseln 

hamnar de i en matematisk kontext som de från tre månaders ålder kan lära sig att 

upptäcka (Ahlberg, 1995). Det kan handla om att uppskatta storlek, form, mängd eller 

massa genom olika sociala sammanhang. Barn kan senare uttrycka sig med ord som 

stor, liten, fler eller rund, vilka samtliga är uttryck för matematik. Björklund (2007) 

menar att barn av naturen är problemlösare som lär sig långt innan de möter skolans 

undervisning. Med sin egen kropp som verktyg upptäcker barnet aktivt sin omvärld och 

utökar sina erfarenheter. Barn har erövrat en egen förståelse för matematik långt innan 

de möter skolans matematikundervisning.  

 

Att barn är egna kreatörer av kunskapsinlärning är en mening som delas inom många 

utvecklingsteorier, men barns tidiga matematikinlärning sker inte enbart genom egen 

utveckling (Björklund, 2007). Barns inlärning och skapande av kunskap utvecklas i ett 

socialt samspel med omvärlden. Denna omvärld är sedan länge utformad av olika 

kulturer och utgör därmed en ram för barnets utveckling, vilken styr möjligheterna för 

hur barnet erfar den. Omvärlden utgörs därmed inte endast av en fysisk värld utan även 

av en organiserad värld i vilken barnet skapar sin mening. Ofta sker detta tillsammans 

med andra (a.a).  

 

Ahlberg (1995) menar att yngre barn använder sig av informella strategier när de löser 

problem. Dessa strategier utgår från barnens erfarenheter och instinkter. Exempel på 

informella strategier är att använda konkret material för att modellera problemet, räkna 

på fingrarna och i huvudet eller använda sin egen kropp (a.a). Björklund (2007) 

beskriver att dessa strategier även kan ta sig två uttryck i vad för syfte barnet har med 

problemlösningen. Det ena syftet är att finna ett svar. Det kan innebära vilket svar som 

helst och behöver inte ha någon logisk koppling till problemet. Det andra syftet är att ha 

ett öppet förhållningssätt gentemot problemet och istället fokusera på 

problemlösningsprocessen, alltså hur problemet kan lösas. Björklund (2007) menar att 

det senare möjliggör för barnet att upptäcka djupet i problemet.  
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När barnen börjar skolan får de möta en mer formell matematikundervisning. Inte 

ovanligt sker denna undervisning genom läroböcker (Johansson, 2006). Läroboken som 

utgångspunkt för undervisningen leder ofta till att bokens innehåll styr undervisningen 

utan att ta hänsyn till vad eleverna egentligen för tillfället behöver. Det är först när 

läraren avviker från läroboken som undervisningen kan relatera till elevernas egna 

individuella vardag, eftersom uppgifter i läroböcker generellt kan anspassas till olika 

typer av elever (a.a). Om matematiken inte blir kopplad till elevernas egna erfarenheter, 

kan det leda till att de inte kan ta till vara på de informella strategier som de tidigare 

använt sig av och överger därmed ofta dessa för skolans formella strategier (Ahlberg, 

1995). Exempel på formella strategier är att använda sig av siffror, symboler, abstrakta 

begrepp samt räkneprocedurer (a.a).  

 

2.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis finns det tre kriterier för att en uppgift ska få kallas för problem. 

Det ska för eleven inte finnas en given lösningsstrategi, eleven måste vilja eller behöva 

lösa uppgiften och det ska krävas en ansträngning. 

 

Förmågor som utvecklas genom arbete med problemlösning är viktiga för elevernas 

självständighet i samhället. De kognitiva processerna och den utmanande 

tankeverksamheten som problemlösning erbjuder utvecklar elevernas användande av 

matematiken. Eleverna reflekterar och tränar på att lösa problem som inte enbart är 

kopplade till matematik vilket ger dem en koppling mellan ämnet och deras vardag.  

 

Problemlösning innebär en process av flera faser som handlar om att förstå problemet 

utifrån olika sätt. Faserna kräver olika handlingar av problemlösaren och bidrar även 

med att utveckla olika egenskaper. I processen behöver eleverna behärska flera 

problemlösningsstrategier för att kunna anpassa dessa till det aktuella problemet. Vidare 

finns det både informella och formella strategier. De informella strategierna utgår från 

elevernas erfarenheter och instinkter och används av barn i sin tidiga 

matematikinlärning. De formella strategierna möter eleverna i skolans 

matematikundervisning. 
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3 Teoriavsnitt 
Teoriavsnittet kommer att innehålla en definition av olika problemlösningsstrategier. 

Genom att kombinera dessa strategier med fyra former av representation för 

problemlösning kommer vi få fram ett verktyg för att kunna analysera elevers lösningar 

och vilka strategier de använder sig av vid problemlösning.  

 

3.1 Problemlösningsstrategier 

Problemlösningsstrategier är olika metoder som används för att lösa ett problem. Nedan 

definieras exempel på olika typer av strategier utifrån Lester (1988), Polya (2014), 

Mouwitz & Emanuelsson (2013) och Taflin (2007).     
    

Rita - För att lättare förstå problemet kan det visualiseras genom en bild. På det viset 

kan problemet bli mer översiktligt och därmed lättare att hantera. 

 

Söka mönster - Om lösningen är svår att finna kan problemlösaren använda sig av 

gissningar för att se om det finns något mönster som går att utnyttja.  

 

Arbeta baklänges - Ett problem kan innehålla givna värden och ett färdigt resultat men 

kräva att okända delar ska finnas. I vissa fall går det att vända på de värden som redan 

är givna och använda motsvarande räknesätt, exempelvis multiplikation vid en uppgift 

med division.  

 

Göra en lista - Att använda en lista där problemets information exempelvis radas upp 

kan användas som stöd för att synliggöra och strukturera problemets innehåll. 

 

Skriva en ekvation - Ett problem kan uttryckas algebraiskt och bygger då på den 

matematiska idén om att lösa en ekvation, vilket innebär att finna det okända.  

 

Dramatisera - Genom att dramatisera ett problem används kroppen som ett ytterligare 

sinne för att förstå problemet. Att använda sig av dramatisering gör att problemet 

konkretiseras och kan bli synligt för eleven.  
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Göra en tabell eller ett diagram - För att se mönster i exempelvis en talföljd kan en 

grafisk lösning som tabeller eller diagram användas. De kända värdena kan skrivas i 

lodräta rader för att upptäcka samband och ta reda på det okända.  

 

Gissa och pröva - Ett sätt att söka efter en lösning är genom att gissa och pröva. På så 

vis kan mönster och strukturer synliggöras och leda fram till lösningen. 

 

Förenkla problemet - Genom att använda sig av ett annat enklare problem, som är likt 

det problem som ska lösas, kan mönster och samband upptäckas som kan appliceras på 

det ursprungliga problemet.  

 

Använda laborativt material - Genom att använda sig av laborativt material kan 

problemet avbildas och illustreras med hjälp av fysiskt material. Detta blir ett stöd för 

att lösa problemet och blir enklare att förstå än en abstrakt tanke. 

 

3.2 Representationer av problemlösning 

Matematiken kan uttryckas på flera olika sätt och det är inte givet att problemlösare 

använder problemlösningsstrategierna i samma kontext. Strategierna kan ske i olika 

representationsformer. Taflin (2007) beskriver fyra typer av representationer för 

problemlösning:  

 

• Konkret  

• Logisk/språklig  

• Aritmetisk/algebraisk  

• Grafisk/geometrisk 

 

Den första representationen kallas för konkret representation. Den innebär att 

problemlösningen sker med hjälp av verkligt material. Det kan handla om att laborera 

med fysiskt material eller avbilda materialet med en bild eller figur (Taflin, 2007; 

Hagland et al, 2005).   
 

Den andra representationen kallas för logisk eller språklig representation. 

Representationen innebär att problemlösningen förklaras utförligt genom språk utan att 

förkortas eller omvandlas till matematiska symboler (Taflin, 2007; Hagland et al, 2005).  
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Aritmetisk eller algebraisk representation är den tredje representationen. Den innebär att 

problemlösningen sker genom symboler. Det muntliga språket omformuleras till siffror, 

bokstäver och symboler som representerar innehållet. Detta kan exempelvis ske genom 

att en siffra blir utbytt av en symbol som x (Taflin,  2007; Hagland et al, 2005).  

 

Den fjärde och sista representationen kallas för grafisk eller geometrisk representation. 

Det innebär att problemlösningen görs i form av abstrakta bilder, så som rutnät, 

koordinatsystem och tabeller. Addition kan exempelvis representeras grafiskt eller 

geometriskt genom en tallinje (Taflin, 2007; Hagland et al, 2005).   
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4 Metod 
I metodavsnittet kommer vi att presentera hur vi gjort urval av deltagare och 

matematiska problem. Vi kommer även att redogöra för datainsamlingsmetoder och hur 

vi gick tillväga för att genomföra studien. De etiska aspekter vi tagit hänsyn till kommer 

även att presenteras.  

4.1 Urval 

Syftet med studien är att redogöra för hur elever löser matematiska problem och om det 

finns likheter och skillnader mellan problemlösningsstrategierna för elever i 

förskoleklass och årskurs 3. För att ta reda på det valde vi att observera och intervjua tio 

elever i förskoleklass och tio elever i årskurs 3. För att effektivisera arbetsprocessen 

besökte vi skolorna individuellt och valde därmed fem elever var från vardera årskurs. 

Sammanlagt besökte vi fyra skolor. Eleverna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval 

eftersom vi valde elever på skolor som vi kommit i kontakt med genom vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Denscombe (2009) menar att ett bekvämlighetsurval 

kan vara motiverat om valet är jämförbart med ett annat lika genomförbart alternativ, 

vilket vi ansåg att det var. Vidare valdes specifika elever ut genom ett systematisk urval, 

vilket innebar var femte elev i klassrummet. Det systematiska urvalet bygger på samma 

principer som ett slumpmässigt urval (Denscombe, 2009) men fungerade i det här 

sammanhanget enbart som ett tillvägagångssätt för urvalet, eftersom vi i studien endast 

intresserar oss för elevernas ålder och inte andra faktorer som kön eller kunskapsnivå. 

Med bakgrund mot att vi ville jämföra elevers strategier i början av deras möte med 

matematikundervisning och efter flera års erfarenhet valde vi elever i förskoleklass 

respektive årskurs 3.  

 

4.2 Datainsamlingsmetoder   
För att samla in data till studien använde vi oss av deltagande observation och 

intervjuer. Det innebar att vi observerade det som hände när eleverna löste de 

matematiska problemen och under tiden ställde frågor och lyssnade till vad eleverna 

berättade. Målet med en deltagande observation är att försöka behålla elevernas 

naturliga miljö för att medvetenheten kring att de blir intervjuade inte ska påverka deras 

svar och därmed undersökningens resultat (Denscombe, 2009). Genom deltagande 

observation i kombination med intervju kunde vi få mer djup i studien och gå in på 

mindre detaljer än vad vi kunnat göra med andra metoder.  
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Intervjun gav oss möjlighet att ställa frågor till eleverna för att ta del av deras tankar och 

förståelse. Metoden lyfter fram konversationen som medel för att nå elevernas utförliga 

förklaringar, vilket inte hade varit möjligt om de endast löst problemen skriftligt 

(Denscombe, 2009). Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer som 

innebar att vi som intervjuare hade en tydlig plan för hur intervjun skulle utformas. 

Därmed förbereddes intervjun med frågor som eleverna i samband med observationen 

skulle svara på. Semistrukturerade intervjuer innehåller inga givna svarsalternativ utan 

ger respondenten utrymme att prata utförligt kring frågorna (Denscombe, 2009). Vi 

valde även att utgå från personliga intervjuer, vilket i sin tur innebar att en elev 

intervjuades i taget. Personliga intervjuer gjorde det enklare att sätta sig in i varje 

enskild elevs tankar än om vi hade intervjuat flera samtidigt. Dessutom underlättade det 

vårt efterarbete vid transkriberingen.  

 

4.2.1 Matematiska problem 

Eleverna fick lösa tre matematiska problem. Problemen valdes ut utifrån kriterier för 

rika problem eftersom syftet med den typen av problem sammanföll med våra 

frågeställningar. Enligt Taflin (2007) ska ett problem uppnå följande kriterier för att 

kallas för rikt: 

 

1. Problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer. 

2. Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det.  

3. Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika matematiska idéer och 

representationer. 

5. Problemet ska kunna initiera till matematiska resonemang utifrån elevernas skilda 

lösningar, ett resonemang som visar på olika matematiska idéer. 

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare. 

7. Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem.  

 

Dessa kriterier medförde en möjlighet för eleverna att lösa problemet på olika sätt, 

genom olika strategier och representationer, och stämde därmed överens med vårt syfte 

med studien. För att problemen skulle stämma överens med våra kriterier för ett 

matematiskt problem (se 2.1) valdes problemen även utifrån ett elevnära perspektiv 



  
 

13 

eftersom ett elevnära innehåll ökar elevernas motivation för att lösa problemet (Polya, 

2014). Problemen hade heller ingen given lösningsstrategi utan krävde en ansträngning 

av eleverna. Nedan följer en presentation av problemen. 

 

Problem 1  

Hur många bananer får varje unge om apmamman har sju bananer och tre apungar? 

(Solem & Reikerås, 2005)  

 

Problem 2 

Tre nallar vill sitta i en soffa men kan inte komma överens om vem som ska sitta på 

vilken plats. En nalle har fått en idé att de kan byta plats varje dag. På hur många olika 

sätt kan nallarna sitta i soffan innan de behöver börja om från början? (Palmér & van 

Bommel, 2016)  

 

Problem 3 

Eleven får se ett kottedjur (ett djur gjort av en grankotte med fyra stickor som ben) och 

får följande frågor: 

Hur många kottedjur kan du göra om du har åtta stickor? 

Hur många kottedjur kan du göra om du har sexton stickor? 

Vad hade hänt om du hade gjort fåglar istället? (Olsson, 2004) 

 

4.3 Genomförande  
Två veckor innan genomförandet av observationer och intervjuer skickade vi ut 

missivbrev till vårdnadshavare för samtliga elever i de klasser vi planerade att besöka. 

Missivbrevet innebar att vi sökte samtycke hos de som skulle komma att delta i studien 

och eftersom eleverna var under 15 år innebar det även samtycke från deras 

vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002). På grund av att vi inte valde att göra urvalet 

av specifika elever i förväg ökade våra möjligheter att kunna göra urvalet på plats 

genom att samtliga vårdnadshavare fick missivbrevet.  

 

Observationer och intervjuer gjordes vid sammanlagt fyra tillfällen. Vi valde att besöka 

en skola per tillfälle för att frigöra tid för transkribering efteråt. För att arbetsprocessen 

skulle bli effektiv gjorde vi även besöken enskilt. Eleverna observerades och 

intervjuades individuellt i ett avskilt rum för att undvika påverkan av övrig 
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undervisning. Eleverna fick lösa ett problem i taget och observerades samt intervjuades 

löpande under varje process. Intervjuerna spelades in och som observatörer antecknade 

vi hur eleverna gick tillväga för att lösa de olika problemen. Observationerna utgick inte 

från ett specifikt observationsschema utan dokumenterades genom enkla 

minnesanteckningar över elevernas tillvägagångssätt. Intervjuerna tog mellan 7  och 17 

minuter.  

 

Eleverna började med att tillfrågas om de ville delta i studien och påmindes om att de 

när som helst fick avbryta. Även det är en regel som hör till kravet om samtycke 

(Vetenskapsrådet, 2002). Sedan läste vi problemen högt för eleverna och uppmuntrade 

dem att visa och förklara sina tankar under tiden som de löste problemen. Till sitt 

förfogande fanns ritpapper, penna, suddgummi, färgpennor i färgerna blå, grön, gul, röd 

och lila, tändstickor, tre plastnallar i färgerna röd, gul och blå samt ett laborativt 

material som lånades på den enskilda skolan. I förskoleklasserna användes plastkameler 

respektive knappar i blandade färger och i årskurs 3 användes bönor respektive färgade 

plastbrickor. Eleverna fick instruktion om att använda materialet om de önskade och att 

detta var frivilligt.  

 

Under problemlösningsprocessen ställde vi frågor utifrån en semistruktur där vi utgick 

från följande frågor 

 

• Hur tänker/tänkte du? 

• Hur kom du fram till det? 

• Hur gjorde du för att komma fram till det?  

• Varför valde du att göra så?   

 

När vi samlat in materialet transkriberade vi den inspelade datan. Genom 

transkriberingen fick vi ett material som var enklare att analysera och även gick att 

analysera djupare (Denscombe, 2009). Transkriberingen gjordes i anslutning till 

intervjuerna för att intervjuerna skulle bli så korrekta som möjligt och därmed öka 

studiens trovärdighet (a.a). Efter transkriberingen tolkade vi materialet individuellt 

utifrån vilken strategi eleven använde, vilken representation eleven löste problemet i, 

eventuell materialanvändning samt övriga iakttagelser. Därefter läste vi upp 

transkriberingarna och tolkningarna för varandra och gjorde en gemensam tolkning 
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utifrån definitionerna i teorin. Detta för att säkerställa att vi tolkat materialet lika 

gentemot varandra och definitionerna.  

 

När vi samlat in materialet analyserade vi det genom att sammanställa resultatet i en 

tabell för att visa hur eleverna löste problemen utifrån representation 

och  problemlösningsstrategi. Sedan jämförde vi resultatet från eleverna i 

förskoleklassen med resultatet från eleverna i årskurs 3 för att upptäcka likheter och 

skillnader.  
 

4.4 Etiska aspekter 

Då studien bygger på observationer och intervjuer finns det vissa etiska aspekter som vi 

behövde förhålla oss till. Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt fyra huvudkrav som 

behöver tas i beaktning vid insamling och hantering av data. Det första kravet är 

informationskravet, vilket innebär att samtliga deltagare måste informeras om vad 

uppgifterna de lämnar kommer att användas till. De ska även informeras om att de när 

som helst har rätt av avbryta sitt deltagande och att det är helt frivilligt att delta. 

Samtyckeskravet är det andra kravet och innebär att deltagarna måste ge sitt samtycke 

till att delta. I de fall då deltagarna är under 15 år krävs även ett samtycke från deras 

vårdnadshavare, vilket vi fick genom utskick av missivbreven. Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet som handlar om varsamhet med hanteringen av deltagarnas 

personuppgifter. Det innebär att se till att inga obehöriga ges tillgång till information 

kring vilka som deltagit i studien och deltagarnas identitet inte får avslöjas. För att 

anonymisera eleverna i studien döptes de till F respektive 3, för att symbolisera 

tillhörande årskurs, följt av en bokstav mellan a och j. Namnet på skolorna som 

vi  besökte nämns inte heller vid namn. Slutligen innebär det fjärde kravet, 

nyttjandekravet, att vi endast får använda den insamlade datan till studien och därmed 

inte sprida den vidare eller använda den i annat syfte. I och med det får inte studiens 

resultat användas i vidare forskning (Vetenskapsrådet, 2002).   

 

4.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Kvalitativ forskning bör verifieras för att resultatet ska bli trovärdigt (Denscombe, 

2009). Verifiering innebär att styrka att datan och resultaten är riktiga. För att göra detta 

använde vi oss av två typer av triangulering, vilket innebar att vi studerade datan utifrån 

olika perspektiv. Metodologisk triangulering betyder att insamling av data sker genom 
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flera metoder (Denscombe, 2009). I detta fall användes både deltagande observation och 

intervju. Syftet med att använda flera metoder är att den inhämtade datan från den ena 

metoden kan jämföras med datan från den andra metoden. Metoden fungerar därmed 

som en kompletterande roll för studien (a.a). Den andra trianguleringen vi använde oss 

av kallas för forskningstriangulering och innebär att bearbetningen av datainsamlingen 

sker via olika forskare (Denscombe, 2009). Den här typen av triangulering var 

nödvändig eftersom vi observerade och intervjuade hälften av eleverna var. Fördelen 

med forskningstriangulering är att eventuell subjektivitet hos forskarna kan 

objektiviseras och skillnader i tolkningarna utjämnas (a.a). Därför jämförde vi hur vi 

tolkat datan och analyserade därefter transkriberingarna tillsammans för att skapa oss en 

gemensam tolkning.  

 

I en kvalitativ studie krävs det även att studien är tillförlitlig (Denscombe, 2009). Det 

innebär att studien ska kunna genomföras på nytt och ge samma resultat. För att detta 

ska bli genomförbart behöver motivering för metodval, analys och andra beslut vara 

tydligt redovisade. Studien ska alltså vara så detaljrik som möjligt (a.a). Detta gjorde vi 

genom att tydligt redogöra för våra metoder och tillvägagångssätt samt utförligt 

definiera problemlösningsstrategier och representationer.  
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5 Resultat och analys 
Nedan kommer resultatet av observationerna och intervjuerna att presenteras utifrån de 

olika problemlösningsstrategier som eleverna använde sig av. Därefter kommer 

resultatet analyseras med utgångspunkt i teoriavsnittet. I analysen kommer en 

jämförelse mellan problemlösningsstrategierna hos elever i förskoleklass och elever i 

årskurs tre ske. Analysen kommer redogöra för vilka likheter och skillnader som finns 

mellan de olika årskursernas val av strategier. 

5.1 Vilka strategier väljer elever i förskoleklass att använda vid 
problemlösning? 
 
5.1.1 Söka mönster 

En elev använder strategin söka mönster för att lösa problem 2. Tidigt uttrycker eleven 

att problemet kan ses som ett mönster och använder sedan plastnallarna för att laborera 

med. Mönstret består i att samtliga nallar kan sitta på ena kanten av soffan varsin gång 

innan de får börja om från början igen. Eleven konstaterar även att färgerna på 

plastnallarna utgör en strategi för att synliggöra mönstret. Nedan refererar eleven till 

plastnallarna vid benämning av färger. 

 
Elev Fd: Det är som ett mönster. 
Malin: Hur tänker du då? 
Elev Fd: Att den blåa sitter på kanten och sen den gula 
och sen den röda och sen så byter de så den gula får sitta 
på kanten och den blåa sist och den röda i mitten. 
/…/  
Malin: Hur kommer du ihåg att de inte har suttit så 
nnan? 
Elev Fd: (tänker) Det kan vara ett mönster.  
Malin: Hur kan man se mönstret?  
Elev Fd: På dem. 
Malin: Hur då? 
Elev Fd: Fast det är enkelt på nallarna för de är i olika 
färger. 

 

5.1.2 Arbeta baklänges  

För att lösa problem 3 använder sig en elev av strategin att arbeta baklänges. Eleven 

utgår från det antal ben som enligt problemet finns till förfogande och subtraherar fyra 

ben åt gången tills det inte finns några ben kvar.  
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Malin: Hur många kottedjur kan du göra om du har åtta 
stickor? 
Elev Fc: Åtta… (visar åtta fingrar) så tar jag bort 
fyra…(tar ner fyra fingrar) sen tar jag bort fyra…(tar ner 
de sista fyra fingrarna) Två!  
Malin: Hur tänkte du då? 
Elev Fc: För du har ju tre på den handen och fem på den. 
Då tar du bort dem (tar ner fyra fingrar) och sen tar du 
bort den (tar ner tummen) och dem tre (tar ner tre 
fingrar). För ett plus tre blir fyra och sen la jag bort fyra 
förut. Så två.  

 

5.1.3 Gissa och pröva 

Två elever använder strategin gissa och pröva för att lösa problem 3 och samtliga elever 

använder strategin för att lösa problem 2.  

 

De två elever som provar att gissa sig fram till ett svar på problem 3 uttrycker båda 

förståelse för problemets olika tal och laborerar med talen utan att hitta någon lösning. 

Den ena eleven använder plastkameler som finns som laborativt material och lägger 

dem i högar om fyra och gissar på 21. Eleven konstaterar även att de flesta djur i skogen 

har fyra ben men kommer inte vidare i problemlösningsprocessen. Förståelsen för 

frågans betydelse brister även för den andra eleven som också gissar på olika svar.  

 
Malin: Hur många djur blir det då? 
Elev Ff: Hmm lalallala. 
Malin: Testa lägga upp dem som du gjorde innan så får 
jag se.  
Elev Ff: Mm (lägger kamelerna i högar med fyra) 21 
Malin: 21? Hur har du gjort då? 
Elev Ff: Då har jag delat upp dem i högar med fyra.  
Malin: I högar med fyra ja, varför la du upp dem i högar 
med fyra?  
Elev Ff: För det var lättare att räkna ihop dem och alla 
djur har ju nästan fyra ben i skogen.  
Malin: Ah 
Elev Ff: Nästan i alla fall.  
Malin: Vad blir svaret då då? 
Elev Ff: Det.. 21. 
 
 

För att lösa problem 2 använder samtliga elever i förskoleklass strategin gissa och 

pröva. Nio av tio elever väljer att nyttja plastnallarna i lösningen och en elev låter 

tändstickorna representera nallarna i problemet. Åtta elever har svårt att hitta en strategi 

för att kontrollera rimligheten i sitt svar och låter svaret baseras på sina gissningar. Två 
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elever använder ytterligare material, färgpennor respektive knappar i plastnallarnas 

färger, för att markera olika kombinationer och kommer därmed längre i sin 

problemlösningsprocess.   

 
Malin: Hur vet du att de inte har suttit så redan? 
Kommer du ihåg? 
Elev Fc: (tänker) Nej, jag kommer inte riktigt ihåg.  
Malin: Finns det något sätt att komma ihåg det? 
Elev Fc: Kanske kan rita det på ett papper. 
Malin: Ska vi prova? 
Elev Fc: Mm. Först så satt de ju så (ställer ut 
plastnallarna i rad på pappret) Jag kanske kan göra gula 
prickar i den färgen som de är (tar fram färgpennor i 
plastnallarnas färger). Först kan den sitta där, den där 
och sen den där (ritar ett streck under varje nalle i rätt 
färg). Sen kan det vara så (byter plats på nallarna och 
ritar nya streck). Sen kan det vara så (upprepar 
proceduren). Så kan de nog också sitta (upprepar 
proceduren igen och får tillslut fram fem sätt).  
/…/ 
Malin: Hur vet du att de inte har suttit där innan? 
Elev Fc: Man kan kolla på pappret 
Malin: Tror du att det finns fler? 
Elev Fc: Nej. Jag hittar bara dem.  

 

5.1.4 Förenkla problemet 

Fem elever förenklar problemet genom att koppla olika räknesätt till det för att hitta en 

lösning. Tre av de eleverna förenklar problem 1 genom division och delar upp talet 7. 

Samtliga påpekar att talet 7 är ett ojämnt tal och två av dem delar därför upp bananerna 

ojämnt mellan apungarna medan en ger dem en banan var och resten till mamman. 

Samtliga fem elever väljer att förenkla problem 3 genom att koppla problemet till 

hälften och dubbelt. Två av eleverna använder sig av 2-hopp och 4-hopp och i exemplet 

nedan ser en elev att 4, 8 och 16 är jämna tal som kan dubblas och halveras.  

 
Elev Fg: För att åtta är ett jämnt tal och jämna tal går 
alltid att dela och fyra plus fyra är ju åtta /…/ 
Åtta plus åtta är lika med sexton /…/   
Fyra är ju ett jämnt tal så då går det alltså att dela och 
sexton är också ett jämnt tal så då går det också att dela 
och åtta är ett jämnt tal och allt det går att dela.  

 

5.1.5 Använda laborativt material 

Det är åtta elever som använder sig av laborativt material som strategi för 

problemlösning. Materialet används som representanter av komponenter i problemen 
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och för att komma ihåg antal. Sju elever använder laborativt material för att lösa 

problem 1. Materialet representerar bananer och apungar och eleverna delar ut 

bananerna mellan apungarna.  

 
Elev Fa: Jag tar nog några tändstickor (plockar fram 
tändstickor). Om det här är en, (lägger fram en 
färgpenna) en här och en här (placerar ut tre pennor som 
representanter av apungarna). Vi ska ha en, två, tre 
(delar ut tändstickor mellan pennorna) fyra, fem, sex, 
sju. Så! Nu är jag färdig.  
Malin: Nu är du färdig? 
Elev Fa: Då tänkte jag såhär. De här är bananerna (pekar 
på tändstickorna) och de här är ungarna (pekar på 
färgpennorna) och då är det ju så att han här fick tre, de 
här två fick två! En, två, tre, fyra, fem, sex, sju.  

 

Fem elever löser problem 3 genom att använda laborativt material som strategi. Det 

laborativa materialet består av plastkameler och knappar, tändstickor, pennor samt 

elevernas fingrar. Eleverna använder materialet som ben eller djurens kroppar och delar 

upp benen i högar om två respektive fyra.  

 
Elev Fb: Då kan vi räkna en tändsticka för varje ben!  
Malin: Ja, prova. 
Elev Fb: En två tre (räknar upp till sexton och lägger ut 
sexton tändstickor). Nu har vi sexton ben. Jag räknar två 
i taget. Två fyra sex åtta tio tolv fjorton sexton.  
Malin: Hur många fåglar blev det?  
Elev Fb: En två tre fyra fem sex sju åtta fåglar (räknar 
varje par tändstickor som en fågel). 

 

5.2 Vilka strategier väljer elever i årskurs 3 att använda vid 
problemlösning?  
 

5.2.1 Söka mönster  

För att lösa problem 2 använder en elev strategin söka mönster. Genom att flytta 

nallarna i en cirkel tills dess att de sitter på sin ursprungliga plats kommer eleven fram 

till att de kan sitta på tre olika sätt.  

 
Malin: Hur tänker du då? Hur ser det ut i huvudet när du 
tänker detta? 
Elev 3e: Eh… Hm… Jag kan visa (tar fram 
plastnallarna). 
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Malin: Ja visa, du får använda allt här. 
Elev 3e: (Sätter ut plastnallarna på led och flyttar runt 
dem i en cirkel) 
Malin: Hur många har vi nu? 
Elev 3e: Tre. Eller… så börjar vi (flyttar tillbaka dem). 
Då flyttar den ett steg dit och den flyttar dit sen flyttar 
den dit och den dit. 
Malin: Hur många har du då? 
Elev 3e: (tänker) Tre. En får flytta tre gånger.  
/…/  
Elev 3e: Och sen flyttar den tillbaka.  
Malin: Då sitter de på samma ställe som de gjorde från 
början.  
Elev 3e: Mm 
Malin: Så då är det tre? 
Elev 3e: Mm  

 

5.2.2 Arbeta baklänges 

En elev arbetar baklänges för att lösa problem 3. Istället för att lägga till ben för att göra 

fler figurer utgår eleven från det sammanlagda antalet ben och arbetar baklänges tills 

dess att det inte finns några ben kvar.  

 
Malin: Om jag säger såhär: hur många fåglar kan du 
göra om du har åtta stickor? 
Elev 3c: Man skulle kunna göra tre… nej inte tre.  
Malin: Hur tänker du? 
Elev 3c: Man minskar två på åtta.  
Malin: Varför det? 
Elev 3c: För då kan man göra så många fåglar som man 
minskar, för fåglar har två ben. 
Malin: Fåglar har två ben. Och då tänker du att du har 
åtta ben från början? 
Elev 3c: Mm 
Malin: Och så tar du bort två? 
Elev 3c: Mm 
Malin: Och då blir det hur många fåglar? 
Elev 3c: Hm… Fyra.  
Malin: Varför då? 
Elev 3c: För om man tar bort två på åtta så har man ju 
sex och då minskar man två på sex och det blir fyra och 
sen tar man… minskar man två på fyra och sen så har 
man bara två kvar.   

 

5.2.3 Gissa och pröva 

Fyra elever använder strategin gissa och pröva. Strategin används för att lösa problem 2 

och genomförs genom att plastnallarna flyttas runt. En elev använder tändstickor som 

komplement till strategin för att hålla reda på antal kombinationer men använder ingen 
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strategi för att minnas de olika kombinationerna. Två elever kommer vidare i sin 

strategi och använder färgpennor för att markera olika kombinationer och därmed antal.  

 
Elev 3d: Hmm… (tar fram plastnallarna) De börjar typ sitta 
såhär. Sen byter de plats så (byter plats på plastnallarna). 
Och sen så. Och sen byter de plats så. Har röda varit i 
mitten?  
Malin: Jag vet inte. Hur ska vi göra för att komma ihåg det? 
Elev 3d: (ställer tillbaka plastnallarna och provar att flytta 
runt dem igen) 
Malin: Hur många var det då? 
Elev 3d: Det räknade jag inte. Nej, nu får jag göra om.  
Malin: Hur ska vi komma ihåg så att vi inte råkar sätta dem 
på samma plats?  
Elev 3d: Hm… jag kan skriva. Nej… jag då vet jag inte… 
Jag kan rita! (tar fram tre färgpennor) Okej blå börjar att 
sitta här (ritar en blå plutt under den blå nallen) och röd här 
(ritar en röd plutt under den röda nallen) och så gul här 
(ritar en gul plutt under den gula nallen) Sen byter de 
plats… så (byter plats på nallarna och ritar nya pluttar. 
Upprepar sedan processen en gång) Så. 

 

5.2.4 Förenkla problemet 

Strategin att förenkla problemet används av fem elever. Fyra elever använder strategin 

för att lösa problem 1 och gör det genom att koppla problemet till räknesättet division.  

 
Elev 3d: Aha, sju delat på tre då. Inte två… inte tre… 
(tänker). Då får ju… två får två och en får tre. För det 
måste väl inte vara lika många?  
Malin: Nej, det behöver det inte vara.  
Elev 3d: Det står ju inte att det är lika många.  
Malin: Nej. Hur kom du fram till det? Hur tänkte du? 
Elev 3d: Jag tänkte att det går inte för sju är inte typ jämt 
så det inte går att dela upp, så då får man ta hälften, men 
det står inget om att det är nånting att man måste… 
liksom att det ska vara lika många  
Malin: Så då tänkte du sju delat på tre? 
Elev 3d: Mm  

 

Fyra elever använder strategin för att finna en lösning på problem 3. Genom att förenkla 

problemet till addition använder två elever 2-hopp och 4-hopp, vilket innebär att addera 

två respektive fyra i taget. De andra två kopplar ihop problemet med både addition och 

multiplikation och dubblerar antalet ben.  

 
Malin: Om du istället har sexton stickor då? 
Elev 3a: Fyra.  
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Malin: Hur tänkte du då?  
Elev 3a: Eftersom du kan göra två stycken på fyra, eller 
åtta menar jag, två stycken djur på åtta stickor och 
sexton är dubbelt så mycket som åtta och då kan du bara 
dubbla de två djuren. 

 

5.2.5 Använda laborativt material 

Sex elever väljer att använda sig av det laborativa materialet för att komma fram till en 

lösning. Fem elever väljer att i problem 1 dela upp antalet bananer till apungarna och 

därmed laborera sig fram till hur många bananer varje apunge får. Dessa fem elever 

fortsätter med samma strategi för att lösa problem 2 och fyra av dem fortsätter likadant 

även i tredje problemet.  

 
Elev 3f: Får jag använda? (pekar på sakerna) 
Malin: Ja, du får använda precis vad du vill. 
Elev 3f: (lägger fram tre pennor som representerar apungarna,) 
Malin: Vad är pennorna för nått nu då? 
Elev 3f: Apungarna 
Malin: Okej 
Elev 3f: (Lägger bönor till pennorna som representerar bananerna 
och ger en till varje apunge tills alla har två var) Näee, det ska ju 
inte va en två tre fyra fem sex sju…  
Malin: Det finns sju stycken bananer ja. 
Elev 3f: (funderar) Denna blir över. 
Malin: En blir över, en banan blir över? 
Elev 3f: Mm 
Malin: Så hur många bananer får varje apunge? 
Elev 3f: Två. 
Malin: Två stycken och en blir över? 
Elev 3f: Mm  

 

5.2.6 Rita  

Tre elever väljer att komma fram till en lösning genom att rita. En elev löser problem 3 

genom att rita av kottedjuret. Genom att rita av kotten och räkna antalet ben kommer 

eleven fram till att det går att göra fyra kottedjur med sexton stickor. En elev väljer att 

lösa problem 1 genom att rita sju bananer på ett papper, använda laborativt material som 

föreställer apungarna och sedan rita streck från bananerna till apungarna. Genom att rita 

kommer  eleven fram till att alla apungar får två bananer var och apmamman får en. 

Den tredje eleven väljer att rita en soffa åt nallarna i problem 2 för att hålla ordning på 

platserna.  
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5.3 Likheter och skillnader mellan problemlösningsstrategierna för 
elever i förskoleklass och årskurs 3 
 

 
Diagram 1. Val av representationsformer för elever i förskoleklass. Malin Brenning och Malin Carlsson 
(2018).  
 

 
Diagram 2. Val av representationsformer för elever i årskurs 3. Malin Brenning och Malin Carlsson 
(2018).  
 
 
Flest elever väljer att lösa problem 1 och problem 2 i en konkret representation, vilket 

innebär att de visar sin lösning med hjälp av det konkreta materialet. Lika många elever 
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från förskoleklass och årskurs 3 väljer att kombinera en konkret representation med en 

logisk/språklig representation för att lösa problem 3. Den logiska/språkliga 

representationen innebär att lösningen förklaras utförligt genom elevens språk och den 

används för att lösa problem 1 och problem 3, men ingen av eleverna från förskoleklass 

eller årskurs 3 väljer representationen för problem 2.  
 

Fler elever i förskoleklass väljer att lösa problem 1 i en logisk/språklig representation 

och fler elever i årskurs 3 väljer att lösa problem 3 i en logisk/språklig representation. 

Ingen elev i förskoleklass väljer att kombinera konkret representation med 

logisk/språklig representation för att lösa problem 1 och ingen elev i årskurs 3 väljer att 

använda kombinationen för att lösa problem 2. Däremot använder en elev i 

förskoleklass att kombinera representationerna för att lösa problem 2 och en elev i 

årskurs 3 använder båda representationerna för att lösa problem 1.  
 

Konkret representation används i ungefär lika stor utsträckning i båda årskurserna men 

det skiljer sig mer åt mellan användandet av logisk/språklig representation och 

kombinationen konkret och logisk/språklig representation.  
 
 
5.4 Analys av elevernas val av problemlösningsstrategier  
 
 
5.4.1 Problem 1 

 

Hur många bananer får varje unge om apmamman har sju bananer och tre apungar? 
(Solem & Reikerås, 2005)  
 

Förskoleklass 
  

Årskurs 3 
  

Representation Strategi Antal Representation Strategi Antal 

Konkret Använda 

laborativt 

material 

6 Konkret Använda 

laborativt 

material 

5 

   

Konkret  Förenkla 

problemet 

1 

   

Konkret  Rita 1 



  
 

26 

   

Konkret & 

Logisk/Språklig 

Förenkla 

problemet 

1 

Logisk/Språklig Förenkla 

problemet 

3 Logisk/Språklig Förenkla 

problemet 

2 

Logisk/Språklig  Använda 

laborativt 

material 

1 
   

Tabell 1. Tabell över representationer och problemlösningsstrategier i problem 1. Av: Malin Brenning 

och Malin Carlsson (2018).  

 

Det är sex elever i förskoleklass som löser problemet i en konkret representation. Det 

innebär att eleverna under problemlösningsprocessen använder och visar sin lösning 

med det laborativa materialet (Taflin, 2007; Hagland et al 2005).  Strategin som dessa 

elever använder är att använda laborativt material, vilket innebär att problemets 

komponenter avbildas i form av laborativt material för att utgöra stöd för eleven (Lester, 

1988; Polya, 2014; Mouwitz & Emanuelsson, 2013 och Taflin, 2007). Ytterligare en 

elev använder strategin att använda laborativt material men i en logisk/språklig 

representation. Det innebär att lösningen förklaras med språket men att problemet 

avbildas i form av det laborativa materialet. Vidare löser ytterligare tre elever i 

förskoleklassen problemet i en logisk/språklig kontext men med strategin att förenkla 

problemet. Eleverna förklarar sin lösning genom språket och använder sina tidigare 

erfarenheter om andra liknande problem för att finna en lösning (Lester, 1988; Polya, 

2014; Mouwitz & Emanuelsson, 2013 och Taflin, 2007).  
 

I årskurs 3 är det sju elever som löser problemet i en konkret representation och visar 

därmed hur de kommer fram till svaret med hjälp av konkreta verktyg (Taflin, 2007; 

Hagland et al 2005). Fem av dessa elever använder sig av strategin att använda 

laborativt material då de använder fysiska föremål att laborera med (Lester, 1988; 

Polya, 2014; Mouwitz & Emanuelsson, 2013 och Taflin 2007). En elev väljer att rita 

och en elev väljer att förenkla problemet. Två elever löser problemet i en logisk/språklig 

representation och förklarar sina tankar och resonemang med hjälp av språk (Taflin, 

2007; Hagland et al, 2005). Strategin som dessa två använder sig av är att förenkla 

problemet och de gör detta genom att hitta kopplingar mellan problemet och olika 

räknesätt (Lester, 1988; Polya, 2014; Mouwitz & Emanuelsson, 2013 och Taflin 2007). 
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En elev väljer att lösa problemet i en både konkret och logisk/språklig representation. 

Även denna elev använder strategin att förenkla problemet.   
 

5.4.2 Problem 2 

 

Tre nallar vill sitta i en soffa men kan inte komma överens om vem som ska sitta på 
vilken plats. En nalle har fått en idé att de kan byta plats varje dag. På hur många 
olika sätt kan nallarna sitta i soffan innan de behöver börja om från början? (Palmér & 
van Bommel, 2016)  
 

Förskoleklass 
  

Årskurs 3 
  

Representation Strategi Antal Representation Strategi Antal 

Konkret Gissa och pröva 8 Konkret Gissa och 

pröva 

4 

Konkret Gissa och pröva 

& Söka mönster 

1 Konkret Söka mönster 1 

   

Konkret Använda 

laborativt 

material 

4 

   

Konkret  Använda 

laborativt 

material & 

Rita 

1 

Konkret & 

Logisk/Språklig 

Gissa och pröva 1 
   

Tabell 2. Tabell över representationer och problemlösningsstrategier i problem 2. Av: Malin Brenning 

och Malin Carlsson (2018).  

 

Samtliga elever i förskoleklass löser problemet i en konkret representation eftersom de 

med hjälp av ett verkligt material visar hur de löser problemet (Taflin, 2007; Hagland et 

al, 2005). Nio elever använder strategin gissa och pröva och flyttar runt materialet för 

att hitta nya kombinationer och på så vis nå en lösning (Lester, 1988; Polya, 2014; 

Mouwitz & Emanuelsson, 2013 och Taflin, 2007). En av dessa använder även en 

logisk/språklig representation för att lösa problemet genom att med ord utförligt 
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komplettera den konkreta representationen. Den tionde eleven använder sig både av 

strategin söka mönster och gissa och pröva. Eleven fokuserar på att hitta lösningens 

mönster och prövar sig fram till detta genom att gissa (Lester, 1988; Polya, 2014; 

Mouwitz & Emanuelsson, 2013 och Taflin, 2007).  
 

I årskurs 3 löser samtliga elever problemet i en  konkret representation. Alla använder 

fysiskt material för att laborera sig fram och hitta en lösning på problemet (Taflin, 2007; 

Hagland et al, 2005). Fyra elever väljer strategin att använda laborativt material och gör 

detta genom att använda materialet som stöd för att visa sin lösning. En elev väljer att 

utöver strategin även rita för att lösa problemet och ritar då bilder som komplement 

(Lester, 1988; Polya, 2014; Mouvitz & Emanuelsson, 2013 och Taflin, 2007). Fyra 

elever använder strategin gissa och pröva och använder det fysiska materialet som ett 

verktyg för att pröva och gissa sig fram till en lösning. En elev använder strategin söka 

mönster och försöker se hur problemet kan lösas med hjälp av samband och mönster. 

(Lester, 1988; Polya, 2014; Mouvitz & Emanuelsson, 2013 och Taflin, 2007). 
 

5.4.3 Problem 3 

 

Eleven får se ett kottedjur (ett djur gjort av en grankotte med fyra stickor som ben) 
och får följande frågor: 
Hur många kottedjur kan du göra om du har åtta stickor? 
Hur många kottedjur kan du göra om du har sexton stickor? 
Vad hade hänt om du hade gjort fåglar istället? (Olsson, 2004) 

 
 

Förskoleklass 
  

Årskurs 3 
  

Representation Strategi Antal Representation Strategi Antal 

Konkret Använda 

laborativt 

material 

2 Konkret Använda 

laborativt 

material 

4 

Konkret Arbeta 

baklänges 

1 
   

Konkret Gissa och 

pröva 

2 
   

Konkret Förenkla 1 
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problemet & 

Använda 

laborativt 

material 

Konkret & 

Logisk/Språklig 

Förenkla 

problemet & 

Använda 

laborativt 

material 

2 Konkret & 

Logisk/Språklig 

Förenkla 

problemet & 

Använda 

laborativt 

material 

1 

   

Konkret & 

Logisk/Språklig 

Förenkla 

problemet & 

Rita 

1 

Logisk/Språklig  Förenkla 

problemet 

2 Logisk/Språklig Förenkla 

problemet 

3 

   

Logisk/Språklig Arbeta 

baklänges 

1 

Tabell 3. Tabell över representationer och problemlösningsstrategier i problem 3. Av: Malin Brenning 

och Malin Carlsson (2018).  

 

Sex elever i förskoleklass löser problemet i en konkret representation. Två elever 

använder strategin att använda laborativt material, en elev väljer att arbeta baklänges, 

två elever gissar och prövar och en elev använder både strategin att förenkla problemet 

och att använda laborativt material. Problemlösningsstrategierna skiljer därmed åt men 

sker ändå i samma representationsform eftersom lösningarna visas med hjälp av ett 

verkligt material som avbildade problemet (Taflin, 2007; Hagland et al, 2005). Två 

elever växlar mellan en konkret och en logisk/språklig representation och använder både 

strategin att förenkla problemet och att använda laborativt material. Två elever löser 

problemet i en logisk/språklig representation. Detta för att de använder sig av sitt språk 

för att förklara sina lösningar (Taflin, 2007; Hagland et al, 2005). Strategin som båda 

eleverna använder är att förenkla problemet, vilket innebär att de kopplar problemet till 

ett annat enklare problem (Lester, 1988; Polya, 2014; Mouwitz & Emanuelsson, 2013 

och Taflin, 2007).  
 

Fyra elever i årskurs 3 löser problemet i en konkret representation. Dessa elever 

använder strategin att använda laborativt material och laborer därmed med fysiskt 
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material (Lester, 1988; Polya, 2014; Mouvitz & Emanuelsson, 2013 och Taflin, 2007). 

Fyra elever löser problemet i en logisk/språklig representation. Tre elever gör detta 

genom strategin att förenkla problemet och hittar kopplingar till tidigare lösta problem 

eller räknesätt som kan användas för att lösa problemet (Lester, 1988; Polya, 2014; 

Mouvitz & Emanuelsson, 2013 och Taflin, 2007). En elev använder strategin att arbeta 

baklänges och vänder därmed på problemet och räknar bakåt. Två elever växlar mellan 

både logisk/språklig och konkret representation. En elev kombinerar strategierna 

använda laborativt material och förenkla problemet. Den andra kombinerar strategierna 

rita och förenkla problemet.   
 

5.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultatet att eleverna använder samma 

problemlösningsstrategier oavsett årskurs. Den enda skillnaden är att två elever i årskurs 

3 väljer att använda strategin rita.  Den mest vanliga representationsformen eleverna 

väljer att lösa problemen i är konkret representation. Logisk/språklig representation och 

även kombinationen av konkret och logisk/språklig representation används i lika stor 

utsträckning men i olika problem.  
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6 Diskussion 
I diskussionsavsnittet kommer resultatet och metoden att diskuteras. Därefter följer 

förslag till fortsatt forskning inom området.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visar att elever i förskoleklass och årskurs 3 använder samma 

strategier vid problemlösning. Den enda strategin som skiljer sig åt är strategin att rita, 

som tre elever i årskurs 3 använder sig av. Trots likheterna i valet av strategier använder 

eleverna strategierna på varierande sätt och kommer olika långt i 

problemlösningsprocessen. Några elever, i både förskoleklass och årskurs 3, fastnar i 

första fasen och förstår vad problemet efterfrågar, men kan inte göra upp en plan för att 

sedan genomföra lösningen, vilket är processens andra fas (Polya, 2014). Vidare finns 

brister i både andra och tredje fasen som handlar om att kunna göra upp en plan för 

problemet och genomföra den. Många elever väljer en passande strategi för problemet 

och genomför den men går inte vidare till den fjärde och sista fasen som innebär att 

undersöka rimligheten i svaret (Polya, 2014). Fasen är kritisk i 

problemlösningsprocessen och det visas genom att de flesta elever är nöjda med sitt 

resultat så snart ett svar är funnet. Förståelsen för problemet blir därmed inte djupare 

utvecklad eftersom detta sker i den slutliga fasen (a.a).  

 

Analysen visar att strategierna som eleverna väljer används i olika representationer. Den 

representation som i störst utsträckning används för att lösa samtliga problem 

är  konkret representation och några väljer även att kombinera konkret representation 

med logisk/språklig representation. Valet av representation beror dock inte på vilken 

årskurs eleven går i utan skiljer sig åt mellan individerna. Att kunna lösa problemet på 

olika sätt, likt det Lester (1988) menar med att kunna behärska flera strategier, ger ett 

vidare djup i problemlösningsprocessen. Förmågan leder till att eleverna kan ta till vara 

på sina förkunskaper och använda dem i processen (Schoenfeld, 1985).  

 

Studien visar även att eleverna i förskoleklass till större del kopplar problemen till sin 

egen vardag och tidigare erfarenheter än eleverna i årskurs 3. Detta överensstämmer 

med de informella strategier som Ahlberg (1995) menar att yngre barn i större 

utsträckning använder sig av vid problemlösning. Exempel på informella strategier är 
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att räkna på fingrarna och ta hjälp av sin egen kropp, vilket flera elever i förskoleklass 

gör under processen. Eleverna i årskurs 3 använder däremot oftare matematiska begrepp 

och uttryck, vilket är exempel på formella strategier (Ahlberg, 1995). Någon större 

skillnad mellan elevernas syfte med problemlösningen kan inte urskiljas eftersom både 

elever i förskoleklass och årskurs 3 visar ett öppet förhållningssätt gentemot problemet. 

Dock ger två av eleverna i förskoleklassen ett svar som saknar logisk koppling till 

problemet, vilket är ytterligare ett syfte som de informella strategierna kan ta sig uttryck 

i (Björklund, 2007).  
  
Genom studien kan det sammanfattningsvis konstateras att valet av 

problemlösningsstrategier inte skiljer sig åt mellan elever i förskoleklass och elever i 

årskurs 3. Valet beror därför inte på hur lång erfarenhet av matematikundervisning 

eleverna har men användandet av samma strategi kan skilja sig åt. Oavsett årskurs sker 

problemlösningen i störst utsträckning i en konkret representation men hur strategierna 

kombineras med representationerna beror på den enskilda individen.  

 

Av studiens resultat kan det utläsas att elevernas matematiska utveckling sker i linje 

med progressionen av användandet av informella och formella strategier. Kopplingen 

mellan problemet och elevernas vardag syns i större utsträckning för elever i 

förskoleklass, vilket hör de informella strategierna till, men vore även något att sträva 

mot i årskurs 3 då det är ett av problemlösningens syfte (Skolverket, 2016). Ett mer 

trovärdigt  resultat av elevernas matematiska utveckling över tid skulle kunna utläsas 

om samma elever observerades och intervjuades i förskoleklass och sedan tre år senare i 

årskurs 3. Resultatet av det skulle kunna användas för att få djupare insikt i barns 

progression av problemlösningsprocessen under matematikundervisningen i de tidiga 

skolåren.   

 

6.2 Metoddiskussion 

Studiens syfte är att redogöra för vilka strategier elever använder vid problemlösning 

och om dessa skiljer sig åt för elever i förskoleklass och elever i årskurs 3. Valet av 

intervju och deltagande observation som metod var därför givande eftersom 

konversationen möjliggjorde en djupare inblick i elevernas tankegångar, än vad en 

analys av en skriftlig källa kunde ha gjort (Denscombe, 2009). Eftersom 

observationerna och intervjuerna delades upp och gjordes på varsitt håll, samt utgick 
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från en semistruktur, ställdes inte exakt samma följdfrågor. Innehållet av det insamlade 

materialet skiljde sig därmed åt mellan de båda grupperna i vardera årskurs. Detta kunde 

undvikits om observationerna och intervjuerna gjorts gemensamt. Studiens trovärdighet 

skulle inte påverkas eftersom forskningstriangulering ändå skulle kunna tillämpas 

genom individuell tolkning av datan.  

 

Studiens ursprungliga syfte var att redogöra för vilka strategier elever använder vid 

problemlösning och om det finns någon skillnad i valet av strategi för barn som inte 

mött matematikundervisning och elever som går i årskurs 3. Tanken var därmed att 

intervjua femåringar i förskolan som ännu inte börjat skolan. Syftet ändrades eftersom 

förskolans verksamhet inte ryms i kursplanen för det självständiga arbetet. För att 

bibehålla så stor skillnad i grad av erfarenhet som möjligt valdes därför elever i 

förskoleklass, trots att dessa elever erfarit skolans matematikundervisning under nästan 

ett läsår. Därmed försvann lite av det ursprungliga syftet som var att fokusera på 

matematikundervisningens roll för valet av problemlösningsstrategier.  

 

Resultatet av studien går inte att överföra på andra elevgrupper eftersom det krävs en 

större omfattning av deltagare för att studien ska bli generaliserbar. För att fördjupa 

resultatet ytterligare skulle fler aspekter kunna tas i beaktning, exempelvis hur 

matematikundervisningen tar sig uttryck i klassrummet, vilket matematiskt klimat som 

finns och i vilken utsträckning eleverna är vana vid de olika strategierna, eftersom dessa 

aspekter påverkar hur eleverna är vana att möta matematiken (Johansson, 2006). Valet 

att besöka elever på fyra skolor gjordes utifrån de kontakter som fanns tillgängliga. En 

ytterligare aspekt i jämförandet mellan årskurserna skulle kunna vara möjligt om elever 

från olika årskurser observerades och intervjuades på samma skola.  

 

För den elev som inte upplever ett matematiskt problem som en uppgift med en okänd 

lösning, blir problemet en rutinuppgift (Palmér & van Bommel, 2016). För att de 

matematiska problemen inte skulle bli rutinuppgifter för någon elev valdes problemen 

utifrån kriterier för rika problem (Taflin, 2007). Därmed uppfylldes två av Lesters 

(1983) tre krav på problemlösningsuppgifter eftersom problemen krävde både 

ansträngning och vilja för att finna en lösning. Däremot finns risken att några av 

eleverna upplevde problemen som rutinuppgifter, eftersom en rutinuppgift kan vara en 

problemlösningsuppgift för någon annan (a.a). För att uppnå samtliga krav för ett 
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matematiskt problem behövs mer ingående insikt i den enskilda elevens kunskaper och 

matematiska erfarenhet. Det är först då som elevens tankeverksamhet kan utmanas och 

leda till utveckling av de viktiga förmågorna som problemlösning kan bidra med 

(Hagland et al, 2005).  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Studiens resultat visar elevers val av problemlösningsstrategier vid enskild 

problemlösning. Mot bakgrund av att barns inlärning och skapande av kunskap 

utvecklas i ett socialt samspel vore det intressant att analysera elevers 

problemlösningsstrategier vid problemlösning i samspel med andra. Ytterligare ett 

förslag vore att jämföra förskolebarns problemlösningsstrategier med strategier för 

elever i årskurs 3 och därmed belysa matematikundervisningens roll för valet av 

strategier.  
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev till vårdnadshavare i förskoleklass 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på grundskollärarutbildningen med 
inriktning F-3 vid Linnéuniversitetet i Växjö. Under denna termin ska vi skriva ett 
självständigt arbete i matematikdidaktik på 15 hp. 
 
Vi är intresserade av att ta reda på vilka lösningsstrategier elever använder vid 
problemlösning. Därför har vi tänkt att observera och intervjua några elever när de löser 
ett matematiskt problem och utifrån det försöka sätta oss in i hur de resonerat sig fram 
till svaret. Intervjuerna kommer att ske under v. 16.  
 
I studien kommer endast ett fåtal elever att intervjuas och deras medverkan kommer att 
vara anonym. Skolans namn kommer inte heller att nämnas.  
 
Vill ni inte att ert barn ska delta i studien, vänligen kontakta oss på mejladress 
mc222jg@student.lnu.se senast torsdag den 12/4.  
Om vi inte hör något från er kan ert barn komma att delta i vår studie. 
      
Till sist vill vi informera er om att eleverna när som helst kan välja att avbryta sin 
medverkan i studien.  
 
Har ni några frågor får ni gärna höra av er. 
 
Med vänliga hälsningar 
Malin Carlsson och Malin Brenning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Missivbrev till vårdnadshavare i årskurs 3 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på grundskollärarutbildningen med 
inriktning F-3 vid Linnéuniversitetet i Växjö. Under denna termin ska vi skriva ett 
självständigt arbete i matematikdidaktik på 15 hp. 
 
Vi är intresserade av att ta reda på vilka lösningsstrategier elever använder vid 
problemlösning. Därför har vi tänkt att observera och intervjua några elever när de löser 
ett matematiskt problem och utifrån det försöka sätta oss in i hur de resonerat sig fram 
till svaret. Intervjuerna kommer att ske under v. 15 och 16.  
 
Att vi har tänkt genomföra studien i klassen beror på att Malin gjort sin praktik här, 
vilket vi tror kan vara en fördel då hon och eleverna är vana vid varandra. I studien 
kommer endast ett fåtal elever i klassen att intervjuas och deras medverkan kommer att 
vara anonym. Skolans namn kommer inte heller att nämnas.  
 
Vill ni inte att ert barn ska delta i studien, vänligen kontakta oss på mejladress 
mc222jg@student.lnu.se senast torsdag den 12/4.  
Om vi inte hör något från er kan ert barn komma att delta i vår studie. 
      
Till sist vill vi informera er om att eleverna när som helst kan välja att avbryta sin 
medverkan i studien.  
 
Har ni några frågor får ni gärna höra av er. 
 
Med vänliga hälsningar 
Malin Carlsson och Malin Brenning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga C Matematiska problem  
 

Problem 1  

Hur många bananer får varje unge om apmamman har sju bananer och tre apungar? 

(Solem & Reikerås, 2005)  

 

Problem 2 

Tre nallar vill sitta i en soffa men kan inte komma överens om vem som ska sitta på 

vilken plats. En nalle har fått en idé att de kan byta plats varje dag. På hur många olika 

sätt kan nallarna sitta i soffan innan de behöver börja om från början? (Palmér & van 

Bommel, 2016)  

 

Problem 3 

Eleven får se ett kottedjur (ett djur gjort av en grankotte med fyra stickor som ben) och 

får följande frågor: 

Hur många kottedjur kan du göra om du har åtta stickor? 

Hur många kottedjur kan du göra om du har sexton stickor? 

Vad hade hänt om du hade gjort fåglar istället? (Olsson, 2004) 

 


