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Abstrakt 
Detta är en empirisk studie med fokus på artefakters påverkan av elevers 

lösningsstrategier för problemlösningsuppgifter. Studiens syfte har varit att undersöka hur 

artefakter påverkar elevernas problemlösningsprocess samt hur eleverna använde 

artefakter när de löser en problemlösningsuppgift. Fokus har legat på elever i årskurs tre 

då de antas ha mer erfarenheter av både artefaktanvändning samt 

problemlösningsuppgifter. Studien består av observationer av två klasser under fyra olika 

tillfällen. Fokus har då legat  vid hur eleverna löser ett matematiskt problem med valfri 

metod jämfört med när de använder artefakter. Studiens resultat har analyserats med hjälp 

av Heddens teori om att gå från det konkreta tänkandet till det abstrakta samt ett 

metodologiskt analysverktyg. Resultatet visar att artefakternas effekt vid 

problemlösningsprocessen grundar sig i elevernas inställning till artefakter samt tidigare 

erfarenheter av materialet. 

 

Nyckelord 
Problemlösning, artefakt, abstrakt tänkande, konkret, representationsformer 
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1 Inledning 
I dagens matematikundervisning förekommer ett brett arbete med problemlösnings-

uppgifter. Genom elevernas arbete med matematiska problem skapas en djupare insikt 

om olika strategier samt begrepp inom matematiken. Uppgifterna ska ge eleverna 

utmaning, motivation för ämnet samt skapa en grund för elevernas logiska tänkande vid 

problemlösning (Häggblom 2013:161f). I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011  (Skolverket, 2011), Lgr 11, står det att eleverna ska ges 

förutsättningar för att fördjupa sina kunskaper i att lösa matematiska problem. Detta ska 

eleverna göra genom att välja och tillämpa olika strategier och metoder. De ska även ges 

möjlighet att utveckla sina matematiska kunskaper samt se kopplingen mellan ämnet och 

vardagen. Eleverna ska också kunna reflektera över valda strategier vid 

problemlösningsuppgifter. 

 

När matematiken inte är verklighetsanknuten kan det medföra svårigheter för de yngre 

eleverna att se kopplingen mellan matematikens värld och verkligheten. För att 

överbrygga denna svårighet kan användandet av artefakter underlätta elevernas 

matematikförståelse (Karlsson & Kilborn 2015:37ff). Artefakter i 

matematikundervisningen går under många namn och har en stor plats i dagens 

matematikklassrum. Genom att eleverna ges möjlighet att använda sig av olika typer av 

artefakter för att lösa problem utökas deras kunskaper i att välja passande strategier för 

att förstå och  lösa olika matematiska problem.  

 

Denna empiriska studie bygger vidare på tidigare systematiska litteraturstudie Artefakter 

i problemlösningsprocessen: En systematisk litteraturstudie (Söderlind & Tominc, 2018). 

Studien undersökte artefakter som användes vid problemlösnings-processen samt vilken 

roll dessa har för elevers lösning av problemet. 

  

Efter att ha läst forskning och litteratur om ämnet, förhöjdes intresset för att se hur väl 

forskningen stämmer överens med det som sker i den praktiska undervisningen. Vidare 

grundar sig arbetet i ett eget intresse angående hur artefakter används vid 

problemlösningsundervisning. Detta med tanke på att vi själva i yrkesutövandet ska 

använda olika typer av praktiskt material i undervisningen. Resultatet av studien kan 

komma att påverka våra egna undervisningsstrategier när vi börjar arbeta. Det kan komma 

att influera vår användning av artefakter i matematikundervisningen. Även andra lärare 

kan ta del av denna studie för att se styrkorna och svagheterna i att använda artefakter i 

matematikundervisningen.  
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2  Syfte  
Syftet är att analysera artefakters påverkan av elevernas strategier för att lösa matematiska 

problem. Studien kommer att riktas till elever i årskurs tre. 

 

2.1  Frågeställningar  
• Hur används artefakter av eleverna vid problemlösningsuppgifter? 

• Vilken påverkan har artefakter för elevernas lösning av problem? 
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3. Litteraturbakgrund 
I detta kapitel presenteras studiens bakomliggande litteratur. Först kommer en definition 

av begreppet representationer att inleda kapitlet. Begreppet artefakter diskuteras och 

relateras till olika typer av artefakter och hur de används i undervisningen. Därefter 

diskuteras problemlösning, olika problemlösningsuppgifter och slutligen hur artefakterna 

påverkar problemlösningsprocessen. Litteratur från föregående arbete har använts i detta 

arbete och ny litteratur har tillkommit. Litteraturen har använts för att skapa en 

grundläggande vetenskaplig grund för studien. 

 

3.1 Representationer 

I matematiken talas det ofta om att eleverna ska kunna uttrycka sig genom olika 

representationsformer inom ämnet. Häggblom (2013:25ff), beskriver fem 

representationsformer som är vanliga i dagens matematikundervisning; verklighet, 

konkret modell, språk, bildmodell och symboler. Författaren beskriver dessa former som 

ett slags nätverk vilket gör att de är kopplade till varandra. Vidare menar hon att detta 

nätverk kan utgöra en grund för eleverna när de utvecklar sin förståelse för matematiska 

begrepp. Nedan följer ett exempel på  ett tillvägagångssätt för arbete kring detta nätverk 

i undervisningen konstruerad av författaren. 

 

Vid introduktion av ett nytt begrepp bör läraren utgå från elevernas verklighet, det vill 

säga en vardagssituation som eleverna är väl förtrogna med. För att konkretisera detta 

används konkreta modeller för att tydliggöra begreppets betydelse genom ett fysiskt 

hjälpmedel. Detta gör det enklare för eleverna att förstå begreppets innebörd. För att 

eleverna inte ska missförstå modellen används neutrala hjälpmedel, på så vis kan de se 

kopplingen mellan situationen samt modellen. I nästa stadium kan den konkreta modellen 

ersättas med en bildmodell. Vid detta steg kan eleverna exempelvis rita egna bilder till 

situationen. I detta skede blir det naturligt att koppla in symboler då eleven kan ersätta 

bildmodellen med matematiska symboler (siffror). Avslutningsvis integreras språket, 

vilket är betydande för deras utveckling inom matematiken. Språket medför att eleverna 

kan förklara och resonera kring vad de har beräknat, samtidigt som deras 

begreppsförmåga utvecklas (Häggblom 2013:25ff).  

 

3.2 Artefakter 

Artefakter som används i matematikundervisningen har flera olika benämningar, även 

definitionerna av materialet varierar. De flesta  definitionerna menar att materialet ska 

användas för att utveckla elevernas lärande och förmågor inom matematiken samt att det 

ska vara praktiska (Heddens, 1997:1, Swan & Marshall, 2010:14 samt Häggblom, 

2013:35). Detta arbete kommer med anledning av de varierande definitionerna använda 

begreppet artefakter eftersom det ska fungera som ett verktyg för eleverna i matematiken 

(Nationalencyklopedin, 2018). Artefakter som används i undervisningen ska vara enkla 

att laborera med vid lösning av matematikuppgifter. 

 

Allt praktiskt material ska syfta till att belysa samt synliggöra speciella begrepp samt 

skildra iakttagelser inom matematiken. Artefakter som är konstruerade för att användas i 

matematikundervisningen är ofta neutrala och har ingen koppling till verkligheten. Detta 

för att fungera som en bro mellan det konkreta och det abstrakta inom matematiken 

(Häggblom 2013:35). Vidare finns det speciella kriterier som artefakter behöver uppnå 

för att kunna användas i undervisningen.  
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Bland annat ska materialet: 

• tjäna sitt syfte på ett konkret sätt samt kunna användas till fler än ett ändamål. 

• vara lätt disponibelt för att lärare samt elever ska kunna använda dem. 

• vara säkert, motiverande och intresseväckande för eleverna. 

• uppmuntra eleverna till att utveckla olika lösningsstrategier (Fielder 1989:14f).  

 

3.2.1 Olika typer av artefakter 

Några vanliga artefakter som förekommer i matematikundervisningen är bland annat 

cuisenairstavar och centikuber. Det förstnämnda materialet sorteras in bland 

relationsmaterialet, vilket syftar till att öka förståelsen för relationer och skillnader inom 

matematiken. Denna artefakt består av tio olika stavar med varierande färger. Stavarna i 

sin tur förekommer i växlande storlekar, allt från en till tio centimeter. Materialet lämpar 

sig bäst att användas till räkning av bråk, ekvationer och procent. Det sistnämnda 

materialet, centikuber, förekommer i många av dagens matematikklassrum. Artefakten är 

formad som mindre kuber, vars sida är en centimeter lång. Dessa kan byggas ihop på 

olika vis och används därför till att beräkna area, volym samt vid procenträkning 

(Berggren & Lindroth 1997:44ff).  

 

Artefakter kan delas upp på flera olika sätt under varierande kategorier. Rystedt och 

Trygg (2005:21) menar att det finns två kategorier av artefakter som kan användas i 

skolan, pedagogiskt material och vardagliga föremål. I gruppen vardagliga föremål 

återfinns de föremål som används i vardagen och i naturen. Exempelvis tändstickor, 

kapsyler, måttenheter och kortlekar. Den andra gruppen, pedagogiskt material, är 

tillverkat för matematikundervisning. Exempel på pedagogiskt material är centikuber och 

cuisenairestavar. Författarna menar att båda grupperna används för att förtydliga 

kopplingen mellan det konkreta och det abstrakta. I motsats till föregående författare, 

delar Malmer (2002:94), in artefakter i sex olika kategorier som riktas till varierande 

matematikområden. Författaren poängterar att urvalet av artefakter är stort i dagens 

matematikklassrum.  

 

Malmer (2002:94) skriver att den första gruppen innefattar material som syftar till att 

hjälpa eleverna att jämföra, sortera samt kategorisera. I den här gruppen ingår artefakter 

som: logiska block, mattekuber, kulramar och dylikt plockmaterial. Den andra gruppen 

består av strukturellt material vars användning är till för att underlätta elevernas arbete 

kring tal samt taluppfattning. Här återfinns artefakter som multibasmaterial och 

centikuber. I den tredje gruppen sorteras relationsmaterial vars mål är att utveckla 

elevernas förståelse för de matematiska processerna samt för på ett tydligt sätt visa hur 

olika matematiska problem kan lösas. Cuisenairestavar sorteras in i den här gruppen. 

Materialet används även flitigt vid arbete kring bråktal. Den fjärde gruppen innefattar 

artefakter som belyser olika enheter till exempel mätning av tid, vikt och längd samt 

pengar. Volymsatser, måttband, klockor samt temperaturmätare räknas in i den här 

gruppen. I den femte gruppen ingår färdighetstränande material, det vill säga artefakter 

vars syfte är att öka och förfina elevernas matematiska kunskaper genom praktiska och 

teoretiska övningar. Detta kan ske genom matematikspel och miniräknare. I den sjätte 

och sista gruppen som författaren tar upp, sorteras all övrigt praktiskt material som kan 

tänkas förekomma under matematikundervisningen. Exempel på artefakter i denna grupp 

är tärningar och kortlekar (Malmer 2002:94).  

 

3.2.2 Artefakters användning i matematikundervisning 

Artefakter används i matematikundervisningens alla delar och på många olika sätt. Många 

lärare är positiva till användandet av artefakter och finner nytta av det i sin 
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matematikundervisning (Swan & Marshall, 2010:16). Matematiken upplevs ofta av 

elever som svår,  abstrakt, och inte knuten till deras verklighet (Karlsson & Kilborn, 

2015:37ff). Användandet av artefakter i undervisningen kan då underlätta elevernas 

förståelse för ämnet menar Häggblom (2013:180). Det finns många fördelar med att 

använda materialet men även nackdelar. Artefaktanvändning i matematik-undervisningen 

främjar elevernas logiska tänkande och visuella förståelse av matematiken samt på ett 

enkelt och intressant sätt kan användas för att starta ett nytt arbetsområde (Swan & 

Marshall, 2010:14ff samt Malmer, 2002:209). Elevernas tankar ska vidgas av de 

artefakter som används menar Kronqvist och Malmer (1993:133). I de sammanhang där 

artefakter används finns stora möjligheter att resonera tillsammans med eleverna om 

strategier som använts vid lösning (Swan & Marshall, 2010:16). 

 

Matematikundervisningen kan även stöta på utmaningar med artefakter. Många elever tar 

hjälp av artefakter för att lösa uppgifter inom matematiken och det är viktigt som lärare 

att föra en dialog med eleverna för att synliggöra det lärande som pågår. Elever kan klara 

av att lösa matematikuppgifter med artefakter utan att förstå uppgiften samt de 

matematiska operationer som utförts (Ljungblad, 2012:126ff). Då artefakter används är 

det lätt att eleverna misstolkar syftet, framför allt då samma praktiska material används 

inom flera olika matematikområden (Swan & Marshall, 2010:14ff). Swan och Marshall 

(2010:14) skriver även att det är viktigt att artefakten blir ett redskap som ökar förståelsen 

snarare än ett material som endast underlättar lösningen av en uppgift där förståelsen inte 

finns. Malmer (2002:94), påpekar att materialets syfte och inriktning kan skifta beroende 

på vad de ska användas till. Ljungblad (2012:126) menar att elever inte alltid kan 

översätta sina konkreta handlingar till abstrakt matematik utan behöver lotsning genom 

uppgiften.  

 

3.3 Problemlösning 

Problemlösningsuppgifter har flera styrkor, exempelvis främjar det elevernas djupare 

förståelse för ämnets innehåll samt utökar deras förråd av strategier och metoder för att 

lösa problem. Dessutom verkar det för att koppla ihop elevernas vardag med matematiken 

i skolan eftersom majoriteten av problemlösningsuppgifter grundar sig i verkligheten. 

Ytterligare en styrka med detta område är att det uppmuntrar till matematiska 

diskussioner genom att eleverna reflekterar och diskuterar med varandra kring olika 

lösningsstrategier. På så vis utvecklas elevernas kommunikations- och begreppsförmåga 

(Trafton & Midgett 2001:534ff). 

 

Under de senaste årtionden har problemlösning tagit en allt större plats i 

matematikundervisningen. Detta för att eleverna med hjälp av nämnt område  utvecklar 

en djupare förståelse för olika lösningsstrategier (Trafton & Midgett 2001:532). 

Problemlösning skiljer sig från rutin- och textuppgifter då det kräver större ansträngning 

från elevernas sida. Problemlösningsuppgifter går inte att lösa med en förutbestämd 

strategi som en rutinuppgift. Vid lösning av problemuppgifter behöver eleven själv vilja 

lösa problemet och  välja strategi för att lösa det samt eventuellt använda flera strategier 

för att få fram lösningen (Häggblom, 2015:161-167, Löwing & Kilborn 2002:246 & 

Taflin, 2007:21). Då begreppet problemlösning används i denna studie menar vi alltså 

uppgifter som inte har någon förutbestämd lösningsstrategi och som kräver större 

tankeverksamhet än rutin- och textuppgifter.   

 

3.3.1 Olika typer av problemlösningsuppgifter 

Inom matematiken finns olika typer av problem, vilket medför att det finns olika metoder 

för att lösa problemen. Genom att det finns olika sorters problem kan elevernas 
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uppfattning kring problemlösningsuppgifter åtskiljas, då en elev kan anse att ett sorts 

problem kan vara en rutinuppgift då eleven kan ha lätt för just den sortens problem. 

Häggblom (2013:163ff) nämner två typer av problemlösningsuppgifter som vanligtvis 

förekommer i undervisningen. Dessa typer, rika och öppna problem, beskrivs nedan.  

 

Rika problem innebär att problemen ska öppna upp för diskussioner och reflektioner 

bland eleverna. Detta ska utveckla och stärka eleverna i sin förmåga att kritiskt reflektera 

kring olika strategier för att lösa problemlösningsuppgifter. Problemen ska verka för att 

införa olika lösningsstrategier som eleverna kan ta del av. Samtidigt ska det vara enkelt 

att begripa och även ge eleverna en utmaning i att lösa problem. På så vis ska det ta tid 

och inte lösas lika snabbt och enkelt som en rutinuppgift. Rika problem bör fungera som 

en väg mellan olika matematikområden (Häggblom 2013:163f & Taflin, 2007:22). 

 

Öppna problem är den andra typen av problem och  används flitigt i de lägre årskurserna 

då de är kortfattade samt ger möjlighet att lösas på olika sätt. På så vis upptäcker eleverna 

att vissa matematiska problem kan lösas på fler än ett sätt och detta skapar diskussioner i 

klassen. Genom diskussionerna kan eleverna reflektera och ta till sig nya strategier och 

tillvägagångssätt för att lösa problem. Fördelen med öppna problem är att de är anpassade 

till alla elever. Även högpresterande elever kan utmanas genom att komma på  flera olika 

strategier för att lösa problemet (Häggblom 2013:164f). 

 

3.3.2 Problemlösningsprocessen 

Problemlösningsprocessen anspelar på elevernas arbetsprocess vid lösning av ett angivet 

matematiskt problem. Pólya (2014:5) har delat in processen i fyra delar som eleverna går 

igenom när de ska lösa en problemlösningsuppgift. Författaren menar att det första steget 

som eleverna går igenom är att de definierar problemet, dvs. att de ska förstå och tolka 

problemet. Därefter ska eleverna välja och planera en passande lösningsstrategi för att 

beräkna problemet. Vidare ska eleverna genomföra sin planering och lösa själva 

uppgiften med vald strategi. Slutligen ska eleverna kontrollera resultatet, dvs. de ska 

reflektera och diskutera kring sina lösningar.  

 

3.4 Artefaktens roll vid problemlösning  
I matematikundervisningen används artefakter på olika sätt och i varierande utsträckning. 

Genom att integrera artefakter i undervisningen kan elevernas intresse och motivation för 

ämnet väckas. Vidare kan det även gynna elevernas förståelse för matematiska problem 

vilket öppnar upp för utveckling av elevernas logiska tänkande samt stimulerar elevernas 

tankeprocess (Swan & Marshall 2010:14ff samt Malmer 2002:209). En del 

matematikuppgifter kräver att eleverna arbetar på den konkreta nivån, dvs. använder 

artefakter att laborera med för att förstå uppgiften (Heddens 1986:14-17). Vidare finns 

även artefakter som används på den semikonkreta nivån, vilket är det första steget i 

riktning till den abstrakta matematiken som används i skolan. Dessa hjälpmedel består 

oftast av kort och bilder av konkreta ting, samt pappersmodeller (English, 1992:72-77, 

Charlesworth & Leali, 2012:373-382 samt Holbert & Barlow, 2012:310).  

  

Caswell (2007:14ff), beskriver en observation som genomfördes i en klass i de tidigare 

skolåren, då eleverna arbetade med playdoughlera. Tanken med att använda denna typ av 

artefakt var att eleverna skulle få en grundlig och verklighetsanknuten förståelse för bråk. 

Författaren lyfter dilemmat kring ett vanligt problem som uppstår i klassrummen. 

Problemet innebär att nya matematikområden endast introduceras på en abstrakt nivå. Det 

vill säga med matematiska symboler och siffror. Detta görs redan med de yngre eleverna 

i de tidiga skolåren, vilket medför att en del elever missar kopplingen mellan det konkreta 
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och det abstrakta. För att förebygga detta trycker författaren på att använda artefakter i 

matematikundervisningen. Eleverna gynnas av att arbeta med praktiskt material för att 

stimulera sinnet och få motoriska erfarenheter. Vidare främjar det en djupare förståelse 

för matematikens koppling mellan verkligheten och den formella matematiken. 

 

Genom att använda sig av artefakter i matematikundervisningen, ska materialet bistå 

eleverna i problemlösningsprocessen. Heddens (1986:14-17), lyfter vikten av att 

artefaktanvändandet bidrar till att eleverna förstår kopplingen mellan det 

verklighetsanknutna och det formella matematikspråket. Vidare hävdar författaren att 

läraren måste assistera eleverna i denna process och att användandet av praktiskt material 

kan bistå eleverna i själva processen. Ahlberg (1995:14), poängterar att artefaktens roll 

vid problemlösning kan skifta beroende på den enskilda elevens behov. Elever som finner 

kopplingen svår att förstå kan komma att förlita sig på artefakterna i en större grad vid 

problemlösningsuppgifter, till skillnad mot elever som redan greppat innebörden av 

kopplingen.  

 

Rystedt och Trygg (2010:9), förespråkar användandet av praktiskt material då dessa 

stimulerar och utvecklar elevernas matematiska tänkande. Vidare förespråkar även 

Ahlberg (1995:50), förekomsten av artefakter i de tidiga skolåren. Författaren menar att 

gestaltande bilder stärker kopplingen mellan den konkreta verkligheten och den formella 

och abstrakta inom matematiken. Visualisering av en problemlösningsuppgift kan öka 

elevernas förståelse för hur de ska angripa och lösa uppgiften på ett enkelt sätt.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 
Detta kapitel kommer att behandla studiens valda teoretiska utgångspunkt. Studien 

kommer att grundas i Heddens (1986:14-17) modell om att eleverna går genom fyra steg 

i processen för att förstå kopplingen mellan det konkreta och det abstrakta tänkandet inom 

ämnet. Den konkreta matematiken är då det fortfarande är verklighetsanknutet till 

eleverna och det abstrakta är när matematiken utgörs av symboler dvs. är formell. Läraren 

har till uppgift att hjälpa eleverna att se den koppling som finns mellan det konkreta och 

det abstrakta i matematiken. Artefakter kan fungera som ett bra hjälpmedel i arbetet 

(Heddens, 1986:14). 

  

Nedan visas Heddens (1986:16f) modell (Figur 4.1) av elevernas process då de förstår 

kopplingen mellan det konkreta och det abstrakta. I det konkreta stadiet är matematiken 

verklighetsanknuten för eleverna och artefakter används av pedagogen för att förtydliga 

uppgiften. Efter den konkreta nivån kommer den semikonkreta och den semiabstrakta 

nivån. Dessa två nivåer är en knutpunkt mellan det verklighetsanknutna och det formella 

i matematiken. Vid de tillfällen då eleverna inte får tillräckligt med vägledning mellan 

dessa stadier kan de fastna i The Gap. De förstår inte kopplingen mellan det konkreta och 

det abstrakta inom matematiken. Den sista nivån är den abstrakta. Här är matematiken 

formell och endast symboler används (Heddens, 1986:16f). 

 
                                                      Heddens description  
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4.1 Heddens (1986:14) teoretiska modell av att gå från det konkreta till det 

abstrakta tänkandet.  

 

Figuren 4.2 nedan visar processen och de olika stadierna eleverna går igenom då de 

upptäcker kopplingen mellan det konkreta, fem jordgubbar, och det abstrakta, siffran fem. 

Först i Figur 4.2 ser vi den konkreta nivån som representeras av fem stycken jordgubbar. 

Jordgubbarna är en artefakt som eleverna kan knyta an till sin vardag. I den andra nivån, 

den semikonkreta, har jordgubbarna ersatts med bilder av artefakten. Eleverna kan 

fortfarande knyta an till bilderna då dessa fortfarande representerar jordgubbar. Det tredje 

stadiet är det semiabstrakta. I exemplet symboliseras jordgubbarna av streck istället för 

av bilder. Vid denna nivå har eleverna kommit långt i förståelsen med att förstå hur det 

konkreta och det abstrakta i matematiken hänger samman. De verklighetsanknutna 

jordgubbarna har nu ersatts med formella symboler som kan representera mer än en 

speciell artefakt. Den fjärde och sista nivån är den abstrakta. Vid den fjärde bilden har 

siffran fem ersatt strecken. Eleverna har nu tagit sig till den formella matematiken, vilken 

är den som är mest förekommande i matematikundervisningen.  
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     Konkret                  Semikonkret             Semiabstrakt                Abstrakt  

                       

        

Figur 4.2 De fyra stegen konkret, semikonkret, semiabstrakt och abstrakt. 

 

4.1 Operationalisering 
I denna studien kommer två skilda besök av klasserna att ske. Eleverna kommer arbeta i 

mindre grupper för att lösa ett matematiskt problem tillsammans. Med hjälp av vår 

teoretiska utgångspunkt (Heddens 1986:14-17), ska vi analysera elevernas lösningar av 

de angivna problemlösningsuppgifterna för att bedöma vilket stadie de arbetar på under 

det första besöket. När eleverna själva får välja strategi, kan de befinna sig på de olika 

stadierna i Heddens (1986:14-17) teori i sitt arbete. Undantaget kommer vara att eleverna, 

vid det första besöket, inte kommer att kunna arbeta på en konkret nivå. Istället kommer 

vi försöka förmå dem att enbart hålla sig till den konkreta nivån vid det andra besöket.  

 

Under båda tillfällena kommer elevernas arbetsprocess videofilmas och vi kommer även 

att samla in elevlösningarna, för att i ett senare skede analysera dem  utifrån ett 

metodologiskt analysverktyg. Syftet är att analysera hur eleverna använder sig av 

artefakter i sin problemlösningsprocess, samt vilken påverkan praktiskt material har för 

processen.  
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5. Metod 
I följande kapitel beskrivs processen för denna studie och tillvägagångssättet för att 

besvara frågeställningarna. Under de första rubrikerna kommer urvalet av 

problemlösningsuppgifter, artefakter samt begränsningar att presenteras. Därefter följer 

en redogörelse för hur  studien genomförts samt vilken analysmetod som använts. Den 

avslutande rubriken redogör för de etiska övervägandena som har tagits hänsyn till under 

studiens gång.  

 

5.1 Urval och begränsningar 

Det finns två olika sorters kategorier inom urval, det är sannolikhetsurval samt icke-

sannolikhetsurval. Det förstnämnda, sannolikhetsurval, innebär att deltagarna som ingår 

i urvalet har valts ut på grund av att forskarna har en föreställning om deltagarnas resultat 

utgör en karakteristisk del av den gruppen som undersöks. Medan icke-

sannolikhetsurvalet inte tror på att de utvalda deltagarna kan vara karakteristiska och 

utgöra vad hela populationens resultat blir. I den aktuella studien har den senare kategorin 

valts, då denna ger forskarna utrymme för att påverka urvalsprocessen (Denscombe 

2009:32). Vidare tydliggör författaren att inom kategorin finns det flera olika typer av 

urval. Subjektivt urval är en av flera olika urvalstyper inom kategorin icke-sannolikhets 

urvalet. Det innebär att deltagarna handplockas av forskarna utefter deras relevans och 

tidigare kunskaper inom ämnet (Denscombe 2009:37f). I denna studie handplockades två 

klasser utefter individuellt insamlade erfarenheter av eleverna och för att båda klasserna 

representerade årskurs tre. 

  

I denna studie har fyra besök gjorts på två olika skolor. Skolorna var belägna i två skilda 

städer i Småland. Huvudsyftet för studien är att analysera artefakters påverkan av elevers 

strategier för att lösa matematiska problem. Under samtliga besök kommer elevernas 

arbetsprocess att filmas för att senare analyseras. Valet att samtliga besök gjorts i årskurs 

tre grundar sig i att denna årskurs har stor erfarenhet av problemlösningsuppgifter. Vidare 

grundar valet av klasser utefter egna verksamhetsförlagda utbildningar (VFU). Genom 

VFU:n finns erfarenheter av klasserna sedan tidigare samt viss insikt i hur de arbetar. De 

två klasserna har även olika arbetssätt inom matematiken och olika erfarenheter av att 

använda artefakter vid uppgiftslösning.  

  

Innan besöken på skolorna skickades missivbrev med information om studien ut till 

vårdnadshavarna. I brevet upplystes vårdnadshavarna att deltagandet var frivilligt. 

Dessutom bifogades även en blankett som skulle signeras av vårdnadshavarna, detta för 

att godkänna om eleverna fick medverka på film eller inte. Sammanlagt skickades 35 

missivbrev ut, varav 30 återlämnades till klasslärarna. Av dessa var en lapp inte korrekt 

ifylld, vilket resulterade till att 29 elever medverkade på filminspelningarna under 

uppgifterna. De elever som inte återlämnat ifyllda lappar medverkade ändå under studien 

men deras arbetsprocesser samt redovisningar spelades inte in. 

 

5.2 Val av problemlösningsuppgifter 

De två uppgifterna som användes vid klassbesöken var anpassade för  elever i årskurs tre 

samt att eleverna skulle kunna lösa dem i grupper. Problemlösningsuppgifterna är öppna 

problem som kan lösas med flera olika strategier samt få flera olika svar. Uppgiftens 

bredd skapade en möjlighet till diskussion mellan eleverna. Den uppgift som tilldelades 

eleverna vid första tillfället (Bilaga C) kallas Bollbyte och är konstruerad av Hagland, 

Hedrén & Taflin (2005).  
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Problemlösningsuppgiften som eleverna löste vid andra tillfället (Bilaga D) är 

konstruerad av Söderlind och Tominc (2018). Uppgiften liknar den som eleverna löste 

vid första tillfället. Uppgiften var anpassad för att de artefakter som eleverna skulle ha 

tillgång till under lektionen skulle räcka samt att eleverna skulle känna igen uppgiften till 

viss del. Bollarna från första uppgiften byttes ut mot olika typer av godisbitar för att skapa 

koppling till elevernas vardag. 

 

5.3 Val av artefakter  

Vid det andra besöket fick eleverna lösa uppgiften med hjälp av artefakter. Artefakterna 

som eleverna fick tillgång till var lika vid de båda skolorna. Det material som eleverna 

fick välja mellan var tillgängligt i deras klassrum. Alla artefakterna som valdes ut menar 

Rystedt och Trygg (2005:21) tillhör gruppen pedagogiskt material. Materialet är 

framtaget för att hjälpa elever i matematikundervisningen och är även känt av eleverna 

sedan tidigare. 

 

Artefakterna som eleverna fick välja att använda var centikuber, både små och stora, 

knappar i olika färger, geometriska former samt cuisenairstavar. Centikuber är ett 

material som båda klasserna har använt mycket i matematikundervisningen tidigare. 

Kuberna är lätta att använda, kan byggas ihop och kan hjälpa eleverna i uppfattning kring 

taluppfattning (Malmer, 2002:94). Denna artefakt menar Berggren & Lindroth 

(1997:44ff) hjälper eleverna att förstå relationen mellan det verklighetsanknutna och det 

abstrakta. Även cuisenairstavar menar författarna hjälper elever att uppfatta denna 

koppling.  

 

                                         

        Knappar            Små centikuber            Cuisenairstavar      Stora centikuber 

 

Figur 5.1 Några av de artefakter som eleverna fick använda vid det andra 

problemlösingstillfället.  

 

5.4 Praktiskt genomförande 

Insamlandet av data har skett med hjälp av observationer och filmning av klasserna. 

Elevernas lösningar av uppgiften samlades in för att få en inblick i hur eleverna gått 

tillväga för att reda ut det matematiska problemet. Inför besöket fördes samtal med 

ansvarig klasslärare. Detta för att klargöra vilken relation eleverna har till artefakter samt 

problemlösningsuppgifter sedan tidigare.  

 

Under det första besöket i klasserna introducerades den utvalda problemlösnings-

uppgiften. Tydliga instruktioner gavs till eleverna för att inga missförstånd skulle uppstå. 

I denna uppgift fick eleverna använda sig av valfri metod för att lösa problemet. Det vill 

säga att de kunde exempelvis rita bilder eller lösa uppgiften med en matematisk 

lösningsstrategi. Eleverna informerades om att studien inte fokuserade på att finna korrekt 

svar utan på hur eleverna löste problemet. Det påpekades att det var extra viktigt att 

eleverna skrev ner sina lösningar på lösblad så detaljerat som möjligt eftersom de skulle 

samlas in. Då eleverna tagit del av denna information delades de in i grupper och de fick 

börja diskutera och lösa problemet gemensamt i grupperna. Under tiden som de arbetade 

observerades elevernas lösningsprocess. Detta för att skapa en tydlig första inblick i hur 
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eleverna gick tillväga för att lösa det matematiska problemet. Efter en lämplig betänketid 

för eleverna till att lösa problemet fick varje elevgrupp redovisa sina lösningar. 

Avslutningsvis samlades elevernas lösblad in för att analyseras.  

 

Vid det andra besöket genomfördes en liknande problemlösningsuppgift med eleverna. 

Uppgiften presenterades för eleverna och de blev återigen informerade om att studien 

fokuserar på elevernas lösningsstrategier och arbetsprocesser. Under detta besöket fick 

eleverna däremot inte välja en valfri metod för att lösa problemet. Utan alla grupper skulle 

använda sig av  artefakter. Eleverna fick välja mellan fyra olika sorters artefakter som 

presenterades för dem. Klasserna blev indelade i samma grupper som under första besöket 

och de fick tillsammans diskutera vilket material de ville använda sig av. Det material 

som de gemensamt valde skulle de använda under hela problemlösningsprocessen. Vidare 

delades även papper ut till grupperna, då eleverna uppmuntrades till att skriva ner varje 

steg i processen att lösa problemet med hjälp av artefakterna. Detta med tanke på att de 

dels skulle komma ihåg hur de gick tillväga för att lösa problemet, samt för att 

anteckningarna skulle samlas in. Under tiden som eleverna arbetade genomfördes 

observationer. När samtliga elevgrupper fått lagom med tid för att bearbeta och lösa 

problemet, fick varje grupp redovisa sin lösning av problemet. 

 

5.5 Analysmetod 

Den insamlande empirin består av videoinspelningar, elevlösningar samt egna 

observationer. Materialet kommer användas för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Med hjälp av empirin ska elevernas matematiska strategier, 

representationsformer och material som eleverna använder bli tydliga. Empirin ska även 

synliggöra på vilken nivå i Heddens (1986:14-17) modell lösningarna befinner sig samt 

hur artefakterna fungerar tillsammans med elevernas arbete med problemet. 

 

För att analysera det insamlade materialet har ett metodologiskt verktyg (Figur 5.1) 

använts. Detta verktyg har utgått från Danielsson (2017) och sedan modifierats för att 

passa studiens syfte på ett bättre sätt. Verktyget har fyra stycken huvudkategorier som har 

använts för att besvara studiens två frågeställningar. Dessa kategorier är följande: centrala 

drag i problemlösningen, representationernas roll, förklaringsmodeller samt normer och 

värderingar. Under varje kategori finns frågeställningar för att underlätta analysen av 

empirin. Den  första kategorin fokuserade på frågor kring hur eleverna går tillväga för att 

lösa problemet samt vilket material de använder under processen. Denna kategori hjälpte 

till att besvara studiens första frågeställning som fokuserade på hur eleverna använder 

artefakter vid problemlösning. De två följande kategorierna fokuserar på vilken roll 

artefakterna och representationerna fyller vid elevernas lösningar av problemet vilket 

kunde knytas till studiens andra frågeställning. Den sista kategorin i analysverktyget 

behandlar de normer och värderingar som eleverna har till användningen av materialet. 

Detta var relevant för att se om elevernas inställningar hade någon påverkan på 

användningen av artefakterna vid lösning av problemet. Vid det första tillfället som 

eleverna löste uppgiften användes inte den tredje kategorin då denna syftar till hur 

artefakterna används vid problemlösning.  
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Centrala drag i 

problemlösningen 

Vad verkar vara centralt i lösningsprocessen? 

Hur ser lösningssekvensen ut? 

Vilka artefakter eller representationer används? 

Representationernas roll Vad används artefakterna och representationerna till 

samt vad utmärker interaktionen mellan dem?  

Förklaringsmodeller Vilka förklaringsmodeller används? ex. kroppsspråk 

samt artefakternas förklaringspotential (hur 

artefakterna används).  

Normer och värderingar Vilka explicita och implicita normer och värderingar om 

artefakter och representationer kan ses i lösningen?  

 

Figur 5.2 Metodologiskt analysverktyg för databearbetning 

 

5.6 Etiskt förhållningssätt 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra allmänna krav som måste bejakas av de som 

genomför forskning i verksamheter med deltagare. Dessa fyra krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att att de som deltar i studien har rätt till att få information om 

studiens innehåll. Deltagarna ska även uppmärksammas om att deltagandet är frivilligt 

och att de när som helst under studiens gång kan välja att avbryta sitt deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2002:7). Studien har använt detta kravet genom att innan besöken hos 

klasserna har ansvarig klasslärare informerat eleverna om studiens syfte. Därefter 

skickades ett missivbrev med information ut till vårdnadshavarna. Samtyckeskravet syftar 

till att deltagarna, i det här fallet elever under 15 år, ska ha ett godkännande av 

vårdnadshavare för att kunna delta i studien (Vetenskapsrådet, 2002:9). I missivbrevet 

som lämnades ut till vårdnadshavarna bifogas även en samtyckesblankett som fylldes i 

av vårdnadshavarna. Konfidentialitetskravet innebär att all material och 

personinformation ska behandlas aktsamt. Vilket betyder att obehöriga personer inte ska 

ha tillgång till personuppgifter eller annat känsligt material (Vetenskapsrådet, 2002:12). 

Avslutningsvis finns även nyttjandekravet vilket betyder att materialet som har samlats 

in för studiens syfte inte får användas till annat ändamål (Vetenskapsrådet, 2002:14). De 

två sistnämnda kraven integrerades i studien genom att missivbrevet poängterade att 

eleverna förblir anonyma i studien samt att materialet som samlas in endast kommer att 

användas i forskningsändamål. 
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6. Resultat och analys 

I följande kapitel kommer studiens resultat presenteras. Först kommer de två tillfällena 

på de båda skolorna att presenteras överskådligt var för sig. Avslutningsvis kommer en 

analys utifrån det metodologiska verktyget presenteras.  

  

6.1 Första tillfället 
Här beskrivs elevernas lösning av problemet vid det första tillfället då de inte fick tillgång 

till artefakter. Grupperna från de två skolorna beskrivs kort var för sig. Fortsättningsvis 

kommer  de tre grupperna på Skola 1 att benämnas som grupp 1-3 och på Skola 2 kommer 

de fem grupperna benämnas som grupp 4-9. 

 

6.1.1 Skola 1  

Grupp 1: 

Eleverna delade upp pappret i tre delar, detta för att varje sorts boll skulle ha en egen plats 

på pappret. Efter detta valde eleverna att rita 26 cirklar för att symbolisera golfbollarna. 

Eleverna enades sedan om att de skulle stryka cirklar allt eftersom bollarna byttes bort 

mot pingis- och tennisbollar. Då eleverna strök cirklar lades cirklar till på papprets andra 

delar för att stämma överens med uppgiften. Eleverna använde både bilder och siffror för 

att lösa uppgiften men använde endast siffrorna för att förtydliga bilderna. Eleverna i 

denna grupp har goda matematiska kunskaper och samarbetet fungerar bra mellan 

eleverna. 

  

Grupp 2: 

Denna grupp inledde lösningssekvensen med att gå igenom multiplikationstabeller för att 

hitta produkten 26. Då denna strategi inte fungerade bestämde gruppen sig för att endast 

räkna med sjuans tabell och endast byta bort golfbollar mot pingisbollar. Strategin 

fungerade inte och eleverna ritade 26 streck för att symbolisera golfbollar. Strecken 

delades upp på hälften för att bytet skulle bli rättvist mellan parterna. Eleverna grupperar 

sedan strecken två och två samt tre och tre. Efter detta blir det två streck över, dessa streck 

parar eleverna ihop. En elev räknar sedan multiplikation med sjuans och femmans 

tabeller. Detta för att komma fram till hur många bollar av varje sort bytet har genererat. 

Eleven gör ett beräkningsfel men ytterligare en elev påpekar detta. Gruppen rättar felet 

och det svar som eleverna . Gruppen består av två elever som har svårigheter i matematik 

samt två elever med mycket goda kunskaper i matematik. Samarbetet mellan eleverna 

fungerar mestadels men en del diskussioner kring ett annat metodval förespråkas av en 

elev. 

  

Grupp 3 

Gruppen börjar samtala med varandra om metodval. Diskussionen domineras av  vilket 

räknesätt, addition eller subtraktion, som är effektivast för lösning. Diskussionen hjälper 

inte gruppens metodval. En elev föreslår ett metodbyte som baseras på bildmodeller. 

Eleverna tar varsitt papper och ritar 26 cirklar för att symbolisera golfbollar. Ännu en 

diskussion uppstår och tillsammans kommer de överens om att stryka cirklarna för att 

symbolisera bytet och sedan lägga till nya symboler. Gruppen bestämmer att hjärtan ska 

symbolisera tennisbollar och stjärnor ska symbolisera pingisbollar. Sedan ströks grupper 

om två och tre golfbollar på måfå och hjärtan samt stjärnor läggs till. Strategin genererar 

ett korrekt svar. Elevgruppen består av tre elever som befinner sig i svårigheter i 

matematik, samt att en av de tre eleverna har svenska som andraspråk. Samarbetet mellan 

elever fungerar bra och de kommer snabbt överens med varandra om vilken strategi de 

ska använda. 
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 6.1.2 Skola 2 

Grupp 4 

Denna grupp hade under sin lösningssekvens flera olika strategier. Den första strategin 

gick ut på att hela tiden ta bort fem golfbollar. Detta för att bytet skulle bli rättvist. Detta 

ställs upp med subtraktionsalgoritm men eleverna släpper denna strategi efter ett byte. En 

elev förespråkar i detta stadie ett metodbyte som bygger på bildmodeller. Eleven har i 

åtanke att rita 26 cirklar men ritar endast 25. Gruppen ringar därefter in fyra stycken 

grupper, en grupp med två, en med tre, en grupp med fem och en grupp med sju cirklar. 

Gruppen med elever har räknat alla typer av bollar i en hög och inte gjort skillnad på 

dessa. Gruppen konstaterade därefter att de ringat in 17 bollar och att det fanns nio kvar, 

vilket leder till operationen 9+17=26. Gruppen ser här att deras lösning genererar samma 

svar som till en början. Denna insikt åstadkommer ett metodbyte. En elev föreslår att 

gruppen återgår till subtraktionsalgoritmen. Gruppen börjar räkna golfbollarna och 

bestämmer därefter sig att ta bort fem golfbollar. Denna operation visar eleverna att 21 

golfbollar finns kvar och nästa operation tar bort sju pingisbollar. Gruppen adderar 

därefter 21 samt 14 och får då svaret 35 bollar. Samarbetet i gruppen fungerar inte och 

eleverna kommer inte överens om vilken strategi de ska använda för att lösa. Gruppen 

består av tre elever som ligger på en lägre nivå i matematiken. 

  

Grupp 5 

Gruppen löste uppgiften på flera olika sätt då samarbetet inte fungerade. Detta resulterade 

i flera olika svar. Första lösningen bestod av att rita cirklar för att symbolisera golfbollar. 

Därefter grupperades cirklarna i grupper om fem. Eleven konstaterade att bollarna kunde 

delas in i fem mindre grupper samt att en golfboll skulle bli över. Därefter övergår 

gruppen till att använda upprepad addition med siffran fem, (5+5+5+5+5). Därefter har 

de adderat siffran sju fem gånger (7+7+7+7+7). Svaret eleven fick fram var 71 och är 

inte  korrekt. En annan elev har sedan använt två strategier vid lösningssekvensen. 

En  lösning  blev överstruken, vilket tyder på att lösningen ansågs felaktig. Den andra 

lösningen eleven  gjort har därefter strukits under och var den strategi som redovisades. 

Eleven började  addera samman siffran fem tre gånger (5+5+5). Detta då tre golfbollar 

byttes mot fem tennisbollar. Eleven adderade därefter samman sju två gånger (7+7), detta 

då två golfbollar byttes bort mot sju pingisbollar. Summan av de två operationerna 

adderades  ihop och genererade svaret 29. Den tredje eleven har beräknat 26*5 och 26*7. 

Detta för att multiplicera golfbollar med tennis- och pingisbollar. Produkten av dessa 

operationer blev 130 och 182, vilka eleven adderade samman med varandra och fick 

summan 312. Ingen av lösningarna som eleverna presenterade hade korrekta svar. 

Eleverna i denna grupp samarbetade inte utan valde att lösa uppgiften enskilt och 

presentera en lösning till redovisningen. Gruppen består av elever som har mycket goda 

kunskaper i matematik. 

 

Grupp 6 

Eleverna i denna grupp började med att multiplicera 26 med två. Denna operation har 

eleverna suddat och därefter påbörjat ytterligare en lösning. Gruppen fortsatte därefter 

skriva antalet golfbollar som byts ut för att få fem tennisbollar samt antalet golfbollar som 

byts mot sju pingisbollar. Detta tankesätt skriver eleverna på två olika sätt. Dels med 

siffror (3 golf = 5 tennis) samt med bildmodeller genom tre cirklar. Denna operation för 

att komma ihåg hur bytet gått till. Därefter har eleverna påbörjat bytet med golf-, tennis- 

samt pingisbollar genom att räkna bort en grupp i taget. Detta gjordes genom 

huvudräkning, vilket resulterade i att gruppen ritade streck varje gång ett bollbyte skedde. 

Slutligen hade gruppen genomfört byte med tennisbollar sex gånger och fyra gånger mot 

pingisbollar. Streckens betydelse har därefter räknats samman och fått fram att bytet 
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genererat 30 tennisbollar och 28 pingisbollar. Avslutningsvis har gruppen räknat ihop 

talen och fått fram att 26 golfbollar har bytts ut till 58 andra bollar. Svaret som eleverna 

fått fram är korrekt. Eleverna i denna grupp samarbetade bra tillsammans vid detta 

tillfälle. Eleverna i denna grupp uppnår kunskapskraven för matematik och har inga 

svårigheter. 

  

Grupp 7 

Denna grupp var till en början osäkra hur problemet skulle lösas. De beslutade därefter 

att använda multiplikationstabellerna. Gruppen multiplicerade 3*5 (antalet golfbollar 

som byts mot tennisbollar), 2*7 (antalet golfbollar som byts mot pingisbollar), 3*2 

(antalet golfbollar som ska bytas) och 5*7 (antalet bytta tennisbollar och pingisbollar). 

Därefter bytte gruppen strategi och började rita. Eleverna kom fram till att de skulle byta 

bort fyra golfbollar mot 14 pingisbollar samt nio golfbollar mot 15 tennisbollar. Detta 

steg förtydligades med siffror. Cirklarna ringas in samt att det skrivs *2. Gruppen 

multiplicerar med två för att visa att de bytt bort alla golfbollar. Gruppen kommer 

muntligt fram till svaret 28 pingisbollar och 30 tennisbollar, vilket är korrekt. Samarbetet 

i gruppen fungerade bra under tillfället och eleverna kom överens om en gemensam 

strateg. De elever som är med i gruppen ligger på en lägre nivå i matematik. Två stycken 

av eleverna är i matematiksvårigheter, varav en har svenska som andraspråk.   

 

Grupp 8 

Eleverna i denna grupp strukturerade upp sin process genom att skriva fem steg. Detta 

medförde en tydlig bild av lösningsprocessen. Eleverna  började räkna 3+3=6 och 2+2=4. 

Därefter adderades summan av sex och fyra och svaret blev tio.  Denna operation 

genomfördes  för att räkna ut hur många golfbollar som byts bort om det byts fyra grupper 

med bollar, två gånger mot tennisbollar och två gånger mot pingisbollar. I det tredje steget 

subtraherade eleverna det totala antalet golfbollar dvs. 26, med summan av de bollar som 

redan bytt bort dvs. tio stycken. På så sätt har gruppen kommit fram till att det finns 16 

golfbollar kvar att byta bort. Därefter har eleverna subtraherat 16-8 =8, detta för att visa 

att åtta golfbollar byttes bort (två omgångar mot tennisbollar och en omgång mot 

pingisbollar). Sedan konstaterade eleverna att de behövde genomföra ett likadant byte för 

att bli av med alla bollar. Innan gruppen hann fortsätta sin lösningsprocess kom en elev 

från en annan grupp och påverkade deras svar. Detta gjorde att eleverna helt bytte riktning 

och hittade på svaret tolv. Detta för att det skulle stämma överens med svaret den andra 

gruppen hade. Eleverna i denna gruppen ligger på godkänd nivå i matematik och har ett 

gott samarbete under övningen. 

  

Grupp 9 

Denna grupp med elever hade genom hela arbetet svårt att samarbeta och hitta en 

gemensam lösning. Eleverna började diskutera olika strategier innan två elever valde att 

inte fokusera på problemet. Detta gjorde att de resterande två eleverna fortsatte att arbeta 

med uppgiften. De två återstående eleverna kunde dock inte enas om en strategi utan 

valde att använda varsin. Den första lösningen började att använda upprepad addition med 

talet två sex gånger. Eleven fick därefter fram svaret tolv vilket stod för antalet 

tennisbollar.  Därefter fortsatte eleven att addera 12+5+5+5+5+5+5=42. Eleverna fick 

fram svaret 42 pingis- och tennisbollar. Den andra eleven presenterade en annan lösning 

vid redovisningen. Eleven presenterade lösningen 5+7=12. Svaret på denna metod var 

tolv bollar. Alla elever i denna grupp har godtagbara kunskaper i matematik och inga 

svårigheter i ämnet. 
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6.2 Andra tillfället 
Här beskrivs elevernas problemlösning vid det andra tillfället då de fick tillgång till 

artefakter för att lösa uppgiften. Vid detta tillfälle arbetade alla grupper på den konkreta 

nivån i Heddens (1986) teori. Detta då samtliga grupper använde sig av praktiskt material. 

Nedan beskrivs gruppernas lösningsprocesser översiktligt. 

  

6.2.1 Skola 1 

Eleverna i denna klass har sedan förskoleklass arbetat med artefakter i undervisningen. 

Artefakterna finns i ett skåp och eleverna får med medgivande från pedagogen öppna 

skåpet. Eleverna använder dessa då de känner att materialet underlättar matematiken. 

  

Grupp 1 

Gruppen valde att arbeta med knappar vid problemlösningen. Denna artefakt är ett välkänt 

material för eleverna. Gruppen började med en diskussion kring vilka knappar som skulle 

symbolisera vilken sorts godis. Eleverna kom fram till att gröna knapparna skulle 

symbolisera gelégrodor, bruna knappar skulle symbolisera choklad och de orangea skulle 

symbolisera kolabönor. Eleverna la fram 21 gröna knappar på bordet och sedan ytterligare 

sju gröna knappar. Detta för att symbolisera de sju grodorna som skulle bytas bort för att 

få en omgång choklad samt en omgång kolabönor. De sju knapparna delades i två högar. 

Under högen med tre knappar las åtta orangea knappar för att symbolisera bytet mellan 

grodor och bönor. För att symbolisera bytet till choklad gjordes uppläggning av knappar 

på samma sätt. Därefter kom gruppen fram till att de orangea och bruna knapparna inte 

skulle räcka till hela bytet. Därför använde gruppen knappar i andra färger. Eleverna 

började sedan att ta bort sju gröna knappar åt gången för att bytet skulle bli rättvist. 

Samtidigt som eleverna tog bort gröna knappar la de till knappar av andra färger. 

Tillsammans kom de fram till att Sixten efter godisbytet hade 18 chokladbitar och 24 

kolabönor. Svaret som eleverna fick fram är korrekt. 

  

Grupp 2 

Denna gruppen valde att arbeta med små centikuber. Eleverna i denna grupp tog 21 kuber, 

oberoende av färg, för att symbolisera gelégrodorna. Eleverna tog därefter bort två 

grupper av kuber, en bestående av tre och en av fyra samtidigt som de la dit två grupper 

om åtta och sex för att symbolisera de andra godissorterna.  Tillsammans kom eleverna 

fram till att Sixten hade 14 grodor kvar efter bytet. Efter att en annan elev förklarat att 

alla gelégrodorna skulle bytas bort fortsatte gruppen genomföra samma operationer. 

Eleverna räknade fel och får en groda kvar. Detta gör att eleverna tvingas göra om bytet 

igen och lyckas då lämna bort alla grodor. 

  

Grupp 3 

Eleverna i denna grupp valde att använda sig av cuisenairstavar. Gruppen valde att 

färgkoda stavarna. En färg för varje godisbit. Vidare genomförde och löste eleverna i den 

här gruppen denna uppgift genom att byta gröna stavar mot bruna och rosa stavar. Det 

svar som gruppen fick genom lösningsprocessen var totalt 42 nya godisbitar, 18 

chokladbitar och 24 kolabönor.  

 

6.2.2 Skola 2 

Eleverna i denna klass har arbetet med artefakter i årskurs ett och har sedan arbetat för att 

gå ifrån detta arbetssätt. Eleverna i denna klass uppmuntras därför att rita och matematiskt 

skriva sina lösningar istället. Eleverna i denna klass har stora matematiska kunskaper på 

den abstrakta nivån och stor erfarenhet av att arbeta med symboler. Artefakterna finns 
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inte tillgängliga för eleverna i klassrummet utan finns förvarade i ett skåp som endast är 

till för pedagogen.  

 

Grupp 4 

Eleverna i denna grupp valde att använda sig av små centikuber för att lösa uppgiften. 

Gruppen visste inte hur de skulle börja. Eleverna började med att konstatera hur bytet går 

till. Därefter bytte de bort tre gelégrodor mot åtta kolabönor. Antalet bytta grodor 

adderades sedan ihop (3+4=7). Därefter subtraherade gruppen summan från det totala 

antalet grodor som Sixten hade från början (21-7=14). Avslutningsvis fick de fram svaret 

14, vilket utgjorde de tillbytta antalet chokladbitar och kolabönor bytet inbringat. 

  

Grupp 5 

Denna grupp valde att använda sig av större centikuber i problemlösningsprocessen. 

Gruppen började konstatera att 21 kuber skulle representera gelégrodorna. Därefter tog 

eleverna bort fyra av kuberna från högen för att byta bort dem mot sex chokladbitar. De 

nya bitarna lade de i en annan hög. Totalt bytte gruppen bort gelégrodor tre gånger för att 

få 18 chokladbitar. Därefter bytte de bort tre gelégrodor mot åtta kolabönor, detta gör de 

sammanlagt tre gånger. I slutändan hade de bytt bort alla gelégrodor och fått 42 nya 

godisbitar. 

 

Grupp 6 

Gruppen valde att använda sig av små centikuber. Eleverna strukturerade upp ett slags 

diagram och använde inte artefakterna för lösning. De gjorde tre spalter om hur många 

kolabönor samt chokladbitar bytet från gelégrodor inbringade per omgång. Samt en spalt 

där gelégrodorna redovisades. I den sistnämnda spalten skrev eleverna till en början 21, 

vilket är det totala antalet grodor fanns från början. I samma spalt skrev de även hur 

många grodor som  byttes bort under varje omgång och det nya antalet grodor. Eleverna 

visar hur de byter bort gelégrodor mot de andra godisbitar. De byter varannan gång 

kolabönor och varannan gång choklad. Slutligen får de fram att gelégrodorna är bortbytta 

genom sex omgångar tre omgångar kolabönor och tre omgångar chokladbitar. Svaret som 

gruppen fick fram, 42 godisbitar, är ett korrekt svar.  

 

Grupp 7 

Eleverna valde att arbeta med små centikuber. Till en början ansåg de att uppgiften var 

svår men sedan fann de en strategi att arbeta efter. Gruppen började med att  byta bort 

fyra gelégrodor mot sex chokladbitar. Sedan bytte de bort tre grodor mot åtta kolabönor. 

Totalt bytte de bort gelégrodorna mot en omgång kolabönor samt tre omgångar 

chokladbitar. Deras slutgiltiga svar blev 19. Eleverna i denna gruppen bytte inte bort alla 

grodor. Sammanlagt bytte de enbart bort 15 av gelégrodorna, vilket medförde att han hade 

sex grodor kvar. 

  

Grupp 8 

Gruppen valde att lösa problemet med små centikuber. Eleverna började med att anteckna 

antalet gelégrodor som fanns från start. Därefter fortsatte de med att byta fyra grodor för 

att få sex chokladbitar samt tre grodor mot åtta kolabönor. Detta gjorde eleverna tre 

gånger dvs. 7*3= 21. Sedan adderade de samman antalet chokladbitar med kolabönor 

(6+8) och fick fram svaret 14. Summan multipliceras sedan med tre (14*3) och de fick 

fram svaret 42. Detta gjorde de för att få antalet tillbytta kolabönor och chokladbitar.  
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Grupp 9 

Eleverna valde att arbeta med stora centikuber. Gruppen hade svårt att samarbeta och 

presenterade vid redovisningen två lösningar. Gruppen var även motvilliga till att 

använda sig av artefakterna för att lösa uppgiften. Istället valde de att angripa problemet 

genom abstrakta metoder. I den första lösningen började eleverna med att diskutera att 

det alltid är två chokladbitar fler än gelégrodor. Därför började eleverna rita upp åtta 

grodor och tio chokladbitar. Sedan räknade de ut hur många grodor de hade kvar om de 

bytt bort åtta grodor, vilket resulterade i att de fick fram 13 grodor kvar att byta bort. 

Dessa 13 grodor ritades sedan upp på pappret under de tillbytta chokladbitarna. Eleverna 

kom sedan fram till att Sixten alltid skulle få fem fler kolabönor än antalet grodor han 

bytte bort. Eleverna enades att de bytte bort de resterande 13 gelégrodor som Sixten hade 

kvar mot 18 kolabönor. Slutligen räknade de ihop de nya antalet godisbitar som de hade 

bytt till sig och kom fram till att Sixten hade 28 kolabönor och chokladbitar. Gruppens 

andra lösning började med att eleverna ritade 21 rutor för att symbolisera gelégrodorna. 

Därefter började eleverna räkna ihop tre gelégrodor med fyra gelégrodor och fått fram sju 

grodor tillsammans. Sedan adderade eleverna summan med antalet kolabönor samt 

chokladbitar och fått fram talet 21. 

 

6.3 Resultatsammanställning 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som har gjorts efter analysen av den insamlade 

empirin. Avsnittet delas in i fyra delar efter det metodologiska avsnittets delar. 

  

6.3.1 Centrala drag i problemlösningen 

På Skola 1 diskuterar elevgrupperna vid första tillfället mycket  om ett rättvist  bollbyte. 

Denna diskussion följer eleverna genom hela lösningssekvensen. Diskussionen 

förekommer även i en grupp på Skola 2. Vid andra tillfället handlar uppgiften inte längre 

om bollar utan istället om godisbitar. Diskussionerna i båda klasserna fokuserar vid detta 

tillfälle på att godisbytet ska bli så rättvist som möjligt. En elev i grupp 5 uttrycker sig på 

följande sätt vid redovisningen: 

 
”Det var mycket svårare att få det rättvist denna gången… för att det handlade om 

godisbitar och då är det viktigare att det blir rättvist… hmm.. eftersom alla barnen vill ha 

lika mycket godis liksom! Bollarna förra gången spelade liksom ingen roll…”  

 

Vid detta uttalande instämde stora delar av klassen. Eleverna i båda klasserna visade 

större engagemang för rättvisa vid andra tillfället då problemet handlade om något de 

själva ansåg vara viktigt. 

  

Grupperna på Skola 1 använde huvudsakligen andra representationsformer än abstrakt 

matematik vid första tillfället. Två av grupperna förlitade sig på metoder som byggde på 

bildmodeller medan den sista gruppen använder streck och siffror (Figur 6.1). Grupp 1 

och 3 hade liknande strategier för att lösa uppgiften. Eleverna utgick  från bildmodeller 

av 26 golfbollar och strök sedan dessa samtidigt som de la till andra symboler på pappret 

som skulle symbolisera tennis- och pingisbollar. Alla elevgrupper på Skola 2 vände sig 

först till den abstrakta matematiken och började använda siffror för att lösa problemet. 

De flesta grupperna började sedan försöka väva in andra representationsformer genom att 

rita cirklar för att symbolisera bollar. I många fall visste dock inte eleverna anledningen 

till att de ritat cirklarna eftersom de kände att det är enklare att räkna med siffror. Vid 

samtalet med ansvarig klasslärare på Skola 2 framkom det att eleverna i denna årskurs 

har tränat på att använda siffror och matematiska uttryck. Detta är en skillnad från Skola 
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1 där eleverna under läsåret har arbetat mycket med att visa tankesätt på andra sätt än 

siffror.  

 

 
 
Figur 6.1: Elevlösning av grupp 1. Eleverna strök cirklar samtidigt som de la till på andra delar 

av pappret. 

 

Elevgrupperna på Skola 2 hade vid första tillfället ett spretigt arbetssätt. Det fanns inget 

synligt mönster mellan grupperna och eleverna kom inte heller överens om vilka 

strategier de skulle använda under grupparbetet. En del grupper i denna klass diskuterade 

under lösningssekvensen om saker som inte hade tillhörde problemet och några elever 

deltar inte under hela lösningsprocessen. Eleverna på Skola 1 hittade passande strategier 

som de höll fast vid under arbetets gång. Gemensamt för  grupperna var att de hela tiden 

höll bollbytet centralt i problemlösningsprocessen. De frångick aldrig att ge bort 

golfbollar samt att ta emot andra typer. Dessa metoder gjorde att lösningarna blev enkla 

att följa och det blev tydligt för eleverna var i processen de befann sig. 

  

Enligt Heddens (1986:14-17) modell befann sig eleverna i grupp 1 och 3 främst på den 

semikonkreta samt den semiabstrakta nivån. Grupp 2  befann sig på den semiabstrakta 

nivån men snuddade även vid den abstrakta nivån. Detta då de visade att de hade en viss 

förståelse för kopplingen mellan det konkreta samt det abstrakta. Detta eftersom eleverna 

inte strök strecken och använde multiplikationstabellen utan att använda bilder eller andra 

symboler. Grupperna på Skola 2 arbetade alla på en abstrakt nivå och visade att de hade 

god förståelse för siffrorna samt de matematiska symbolerna de använde. I Figur 6.2 syns 

emempel på det abstrakta tankesättet hos denna elevgrupp. Eleverna i denna elevgrupp 

kände dock inte förståelse för vilken metod de ska använda för att lösa uppgiften vilket 

gjorde att de operationerna de utförde var något svåra att urskilja. Fem av grupperna 

använde även illustrationer för att komplettera sina lösningar, vilket gjorde att de 

även  befann sig på den semikonkreta och semiabstrakta nivån. Heddens (1986:14-17) 

menar att eleverna som ritade direkta symboler som kan kopplas till uppgiften befann sig 

på den semikonkreta nivån medan illustrationer som inte kan kopplas dit  befann sig på 

den semiabstrakta nivån. Detta eftersom eleverna nu hade lämnat föremålet och istället 

börjat koppla det till det abstrakta i matematiken. 
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Figur 6.2: Lösning av eleverna i grupp 8. Gruppen använde en strategi på den abstrakta 

nivån. 

 

Under det andra besöket hade alla elevgrupper tillgång till artefakter för 

problemlösningen. Eleverna fick tillgång till samma artefakter på båda skolorna. Detta 

trots deras olika erfarenheter av materialet. Eleverna på Skola 1 har stor erfarenhet av att 

använda knappar och centikuber. Klassen på Skola 2 har under sin skoltid mestadels 

använt centikuber och geometriska figurer. Alla sex grupper på denna skola valde att 

använda någon typ av centikuber dvs artefakter som de arbetat med tidigare. De flesta 

grupper uttryckte en säkerhet i att de visste hur materialet skulle användas och de inte 

behövde lägga tid för att inspektera materialet. En elev i grupp 4 uttryckte dock osäkerhet 

i vilket material de skulle välja att arbeta med. “Vi visste inte riktigt vilket material vi 

skulle använda. Så vi fick gissa oss fram... så tog vi detta.” Denna osäkerhet medförde 

att eleverna endast tog ett material utan att fundera över hur detta skulle kunna hjälpa dem 

i deras lösningsprocess. Två av grupperna på Skola 1 valde att använda sig av artefakter 

som de är vana vid, centikuber och knappar. Då eleverna i grupperna skulle diskutera 

valet av artefakt visade alla tre grupper ett intresse av att använda knapparna. Denna 

artefakt är det material som elevernas klasslärare beskrivit som det mest använda av 

eleverna. Eleverna trivs med materialet och uttrycker en trygghet i användandet.  

Artefakterna som användes gav eleverna möjlighet att använda dem för att lösa 

problemet. Elevgrupperna på Skola 1 använde artefakterna som ett hjälpmedel för att lösa 

problemet och detta blir tydligt då alla elever, vid andra tillfället, var delaktiga. Materialet 

fördelades mellan eleverna och diskussionerna berikades. Eleverna i grupp 2 som låg på 

en lägre nivå i matematiken, kunde vid detta tillfälle förstå gruppens resonemang och 

hjälpa resterande att komma med idéer till lämpliga strategier. Den elev i grupp 2 som 

vid första tillfället inte förstod resterande elevers lösning följde nu med. Dessa tre grupper 

hade vid första tillfället ett tydligt arbetssätt och detta arbetssätt var även tydligt vid andra 

tillfället. Lösningarna som eleverna presenterade är tydliga och lätta att följa. Det blev 

även vid andra tillfället tydligt att eleverna på Skola 2 frångått artefaktanvändning i sin 

matematikundervisning. Fokuset flyttades i alla grupper från problemlösningen till 

materialet. Samarbetet i grupperna försämrades och grupperna splittrades då en del elever 

istället ville leka med artefakterna. Trots instruktion om att använda sig av artefakter som 

lösningsstrategi kunde eleverna inte genomföra uppgiften med hjälp av materialet. Istället 
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ansågs de hämma och distrahera eleverna i sin lösningsprocess. Elevgrupperna förstod 

inte syftet med att använda artefakter för att lösa problemet. vilket resulterade till att de 

återgick till den abstrakta nivån under processen. Eleverna i denna elevgrupp kände stor 

förtrogenhet till den abstrakta matematiken och hjälpte dem i sin problemlösningsprocess. 

  

 
 

Figur 6.3: Grupp 9 valde bort artefakterna till fördel för semikonkreta bildmodeller. 

 

 
 

Figur 6.4: Eleverna i grupp 8 löste problemet med hjälp av en tabell.  

 

Användandet av artefakter vid andra tillfället syftade till att samtliga grupper skulle arbeta 

på den konkreta nivån i Heddens (1986:14-17) modell. Grupperna på Skola 1 använde 

artefakterna för att lösa uppgiften och befann sig hela tiden på den första nivån. På Skola 

2 hade eleverna dock svårare att använda sig av materialet och tenderade i stor 

utsträckning att lämna den konkreta nivån för att arbeta närmare den abstrakta. Grupp 6, 

8 och 9 valde helt att överge artefakterna och löste istället uppgiften med hjälp av papper 

och penna. Eleverna i grupp 9 valde att rita och  befann sig istället på den semikonkreta 

nivån då bilderna i lösningen föreställer uppgiftens egentliga föremål (Figur 6.3). Vad 

gäller grupp 6 valde dessa elever att endast använda siffror för att lösa uppgiften. I Figur 

6.4 visas hur eleverna istället skapat en tabell med tre staplar där godisbytena 

genomfördes. Även grupp 8 valde att frångå artefakterna och istället arbeta på den 
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konkreta nivån. En elev ur gruppen beskriver sitt arbetssätt på följande sätt vid 

redovisningen: 

  
“- Men han gjorde det mer… och han gjorde det tre gånger för det var det högsta man 

kunde göra. 
-Är det det högsta man kunde göra? 
-Ja. 
-Hur kom ni fram till att det var det högsta man kunde göra? 
-För att sju gånger tre är 21 och han hade 21 grodbitar.” 

  

Centralt i grupperna från de båda skolorna var att eleverna i stor utsträckning valde att 

använda sig av färgkodning för att lösa uppgiften. Fem av grupperna i studien valde att 

sortera artefakterna efter färg för att koppla dem till föremålen i 

problemlösningsuppgiften. Dessa grupper menade att det var lättare att veta vilka föremål 

som motsvarade vilka då. Grupp 1 märkte en bit in i sitt arbete att de inte hade tillräckligt 

med orangea och bruna knappar för att genomföra uppgiften. Detta löste de genom att 

endast använda en knapp av varje färg för att symbolisera godisbitarna. “Vi lägger en 

orange och en brun eftersom de inte finns tillräckligt av varje färg. Vi fattar även om det 

inte är samma färg på resten.” Eleven menar med sitt uttalande att det blir tydligt ifall en 

knapp av varje färg används och de därefter frångår detta färgmönstret (Figur 6.5). 

Eleverna i grupp 1, Skola 1 har tillräckligt med förståelse för att tänka bort det konkreta 

föremålet och representera det med andra artefakter.  

 

 
 

Figur 6.5: Eleverna i grupp 1 la endast en knapp av varje färg för att markera de olika 

godissorterna.  

 

Problemlösningsuppgiften som presenterades för eleverna vid andra tillfället handlade 

som första uppgiften om att genomföra byten av föremål. Då artefakterna används blev 

det tydligare för båda klasserna hur bytet genomfördes. Eleverna på Skola 1 hade liknande 

strategier som föregående tillfälle och höll fokus på bytet även under denna 

lösningssekvens. Grupp 4 hade vid första tillfället svårigheter att förstå hur bytena mellan 

de olika föremålen skulle genomföras. Däremot hade gruppen vid andra tillfället större 

förståelse för hur bytet skulle gå till och lyckades byta bort sju stycken gelégrodor. Efter 

detta ansåg sig eleverna vara färdiga och slutförde inte bytet. På Skola 1 hade grupp 2 ett 

likande resonemang. I ett första skede av elevernas lösningssekvens gav de endast bort 

sju grodor för att behålla resten. Denna strategi övergav de då en annan klasskamrat 

påpekade att de var tvungna att byta alla grodor.  Gruppen hade svårigheter att bli av med 

alla grodor. “Måste vi byta bort alla grodor? Kan han inte behålla en själv?” Detta 
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problem medförde att gruppen ständigt återkom med anledningar att inte byta alla grodor. 

Då eleverna gjort om bytesprocessen ytterligare gånger lyckades de genomföra bytet 

korrekt.  

 

6.3.2 Representationens roll 

Eleverna på Skola 1 använde vid första besöket flera representationer för problem-

lösningen. Grupperna valde att använda bildmodeller som huvudmetod för att lösa 

uppgiften men kompletterade även med symboler. Grupp 1 ritade cirklar för att 

symbolisera alla typer av bollar medan grupp 3 valde att symbolisera golfbollar med 

cirklar och andra bollar med andra typer av bildmodeller. Grupp 2 valde istället att 

symbolisera bollarna med hjälp av streck och sedan lägga till antalet andra bollar med 

siffror, dvs symboler (Figur 6.6).  Eleverna i denna grupp räknade fel vid ett tillfälle. 

Detta för att eleverna inte hade full förståelse för symbolerna. Det abstrakta arbetssättet 

gjorde att eleverna tappade bort sig i multiplikationsoperationerna.  

 

 
 

Figur 6.6: Grupp 2 löste uppgiften genom att rita 26 streck och sedan räkna de andra 

sorters bollarna med hjälp av siffror.  

 

På Skola 2 använde eleverna vid första tillfället främst symboler. Detta var genomgående 

hos alla grupper. Under lösningssekvensen diskuterades det i flera grupper om att 

använda andra representationer, exempelvis bildmodeller. Slutilen valde eleverna att till 

största del fokusera på de matematiska symbolerna i sina lösningar. Elevgruppen på Skola 

2 visade under hela arbetet stor förtrogenhet till den abstrakta matematiken och 

matematiska symboler. En del grupper valde att använda symboler som huvudmetod och 

sedan komplettera med bilder. I dessa fall blev det tydligt att eleverna inte riktigt visste 

varför de skulle rita då bilderna i många fall inte hjälpte lösningen framåt. Grupp 7 valde 

att använda bildmodeller som huvudstrategi (Figur 6.7). Denna grupp bestod av  tre elever 

som låg på en lägre nivå i matematiken än övriga klassen. Denna elevgrupp fick med 

hjälp av sina tydliga bilder till en lösningssekvens som ledde fram till ett korrekt svar av 

uppgiften. Grupp 6 hade vid lösningsprocessen en tydlig tankegång över hur uppgiften 

skulle lösas men hade svårt att få ner lösningen i skrift. Eleverna föredrog att arbeta med 
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det talade språket och fick kämpa med att få ner lösningen på papper. Även denna grupp 

fick fram ett korrekt svar men deras lösning var svår att följa på deras inlämnade lösblad 

(Figur 6.8).  

 

  
 

Figur 6.7: Eleverna i grupp 7 valde att rita cirklar för att symbolisera bollarna och 

därefter multiplicera dessa med två.  

 

 
 

Figur 6.8: Eleverna i denna grupp föredrog huvudräkning framför räkning på papper.  

 

Grupperna som använde flera representationsformer hade generellt lättare vid 

redovisningstillfället att förklara hur deras lösningssekvens sett ut. Grupp 1 diskuterade 

hur de enklast skulle komma ihåg sin strategi vid redovisningen. ”Här kan vi skriva med 

siffror för att visa hur många bollar det är. Sen vet vi också hur många bollar det är när 
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någon frågar.” Under redovisningen visade eleverna att de representationer de valt att 

använda hjälpte elevernas minne och gjorde att deras lösning vid inlämning var lätt att 

tyda. Grupp 2 hade vid redovisningen inte lika lätt som första gruppen att komma ihåg 

hur processen sett ut. En elev uttrycker sig på följande sätt vid redovisningen: ”Eeh… 

vänta lite. Vi måste tänka efter hur vi menade nu igen… Hallå, vad var det vi sa att vi 

gjorde?” På Skola 2 visar många grupper vid redovisningen en osäkerhet för hur de hade 

gått tillväga för att lösa problemet. En grupp ville vid redovisningen endast berätta vilka 

operationer som utförts och anledningen till dem. 

  

Vid andra besöket på Skola 1 använde samtliga grupper artefakter i sin lösning. Detta 

gjorde de obehindrat då de var vana vid att hantera artefakterna. Samtidigt som eleverna 

löste problemen med hjälp av artefakterna dokumenterade de sin problemlösningsprocess 

på ett lösblad. Detta gav eleverna möjlighet till att använda sig av olika 

representationsformer. Grupp 1 dokumenterade sin lösning med cirklar ifyllda olika 

färger för att representera artefakten de valde. Även grupp 3 arbetade med symboler och 

bildmodeller för att dokumentera sitt arbete. Grupp 2 dokumenterar sin lösningsprocess 

genom att ordagrant skriva deras tillvägagångssätt. Eleverna använder sig av konkret 

modell samt språket som representationsformer under besöket. Under det andra besöket 

på Skola 2 använde endast ett par grupper de artefakter de hade tillgång till. Det andra 

besöket gjorde eleverna osäkra på artefakternas syfte. Samtliga elever försökte i viss mån 

lösa uppgiften med artefakterna men återgick i slutändan till att lösa uppgiften med 

liknande strategier som under föregående besök. Grupperna valde att använda symboler 

och komplettera dessa med bildmodeller. En av grupperna, grupp 9, valde dessutom att 

använda artefakterna efter att de löst uppgiften med andra representationer. 

  
“-Ja men det är lite lättare att skriva så som jag gjorde först. Och så ritade jag och så 

gjorde jag med domma. *plockar med centikuberna* 
-Okej så du började med att skriva och rita och sen med klossarna? 
-Mm det gjorde jag.” 

  

Eleverna använder alltså artefakterna i efterhand för att komplettera sin lösning. Detta 

medförde en djupare förståelse för hur godisbytet gått till (Figur 6.9).   

 

 
 

Figur 6.9: Eleverna i grupp 9 använde artefakterna för lösning då de redan löst uppgiften 

på papper.  
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6.3.3 Förklaringsmodeller 

Denna kategori synliggörs enbart under andra besöket då eleverna använde sig av 

artefakter vid problemlösningsprocessen. Kategorien syftar till att beskriva hur 

artefakterna tillämpas av eleverna. 

  

Eleverna på Skola 1 var välbekanta med användandet av artefakter vid sin 

lösningsprocess. De var bekväma med att använda dem och såg artefakterna som ett 

hjälpmedel i sin lösningsprocess (Figur 6.10). På grund av tidigare erfarenheter av 

artefakter manövrerade eleverna materialet på ett bra sätt och det blev inget hinder eller 

distraktion för eleverna. Därmed hade eleverna inga problem med att demonstrera och 

förklara hur de använt sig av artefakterna för att lösa uppgiften. Samtliga elever i klassen 

höll med om att artefakterna gjorde det lättare för dem att lösa problemet. 

 

 
 

Figur 6.10: Grupp 3 använde cuisenairstavar, som färgkodades,  för att lösa problemet.  

 

På Skola 2 skildes elevernas uppfattning kring förekomsten av artefakter gentemot 

eleverna i den första skolans uppfattning. Detta grundade sig bland annat i att eleverna 

inte hade lika stor vana av att använda artefakter i sin lösningsprocess. Eleverna 

uppmuntrades istället av den ansvariga läraren att skriva, dvs de jobbade främst på den 

abstrakta nivån. Samtliga i klassen uppfattades som osäkra vid att använda artefakter för 

att lösa det matematiska problemet. En elev beskriver valet av att arbeta med artefakter 

på följande sätt“Vi visste inte riktigt vilket material vi skulle använda. Så vi fick gissa oss 

fram… så tog vi detta.” Istället för att bistå eleverna i deras problemlösningsprocess, blev 

materialet en störning för dem. Flera elever missförstod artefakternas syfte och använde 

dem istället som byggmaterial eller leksaker. Trots denna observation hävdade flera 

elever att artefakterna underlättade eleverna i deras lösningsprocess. Däremot kunde de 

inte redogöra för hur de använt sig av materialet vid sin lösning. 

 

6.3.4 Normer och värderingar 

Observationerna i klasserna visar att de har olika relationer med olika representations-

former. På Skola 1 visar eleverna att de har positiva tankar kring att använda bilder i 

problemlösningen. Första tillfället använder två grupper metoder som till största delen 

förlitar sig på andra representationsformer än matematiska symboler. Båda grupperna 

väljer att arbeta med bilder och andra symboler för att symbolisera bollar. I 
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arbetsprocessen diskuterar eleverna flera gånger fördelarna med att använda bilder för att 

förtydliga uppgiften och kunna lösa den. “Det blir liksom både finare och lättare eftersom 

man slipper tänka allt i huvudet”. Det blir tydligt att klassen har tränat på att vissa hur de 

tänker vid problemlösningsuppgifter och att de är vana vid att använda olika metoder.  På 

Skola 2 blir det synligt att eleverna tycker att den abstrakta matematiken har högre status. 

Detta eftersom eleverna diskuterar metodval som inkluderar att rita samt att använda sig 

av artefakterna men väljer bort att använda det. Eleverna ritar för att detta var något som 

nämndes i inledningen av lektionen. Många av grupperna på Skola 2 har vid inlämningen 

av sina lösningar använt strategier men under arbetet framgår det av elevernas 

diskussioner att de inte vet varför de använder representationen. Då en grupp inte kommer 

längre i sin lösningsprocess säger en elev: ”De sa i början att vi fick använda vilken metod 

vi ville och så sa de att man bland annat skulle kunna rita och allt det. Vi kan kanske testa 

det? Men jag vet egentligen inte vad det skulle tjäna till…” Eleverna använder alltså 

representationsformen bild för att försöka komma framåt i sin lösning trots att de inte vet 

hur den ska användas eller hjälpa dem i sin problemlösning. En annan elev säger sedan 

att det inte var någon mening att gruppen ritade eftersom de inte hjälpte dem och det ändå 

blir fel. Eleverna kommer dock överens om att inte sudda ut cirklarna de ritat för att de 

ska synas att de har försökt med andra metoder. 

  

Grupp 2 på Skola 1 uttrycker vid första tillfället att de borde hitta en strategi för lösning 

som inte fokuserar på att rita. “Vi går i trean nu… Eeeeh... Jag vet att de säger att det är 

okej att rita… Men det gjorde man när man var liten… Så jag tycker att vi räknar mest 

med siffror.”  En  elev som ligger på en lägre nivå i matematiken i denna grupp blir vid 

detta uttalande tillbakadragen och stannar kvar i denna roll genom hela arbetet. Denna 

elev skulle i detta arbete förmodligen styrkts av att arbeta med en strategi där resultatet 

blev visuellt och konkret framför ögonen. Då gruppen vid nästa tillfälle hade artefakter 

för att lösa problemet användes detta av alla elever på ett positivt sätt. Eleven som vid 

första tillfället inte deltog då metoden blev för svår är vid andra tillfället mycket delaktig. 

“Det var mycket lättare att använda material.” säger eleven vid redovisningen. 

  

I en annan grupp, bestående av två flickor och en pojke, kommer eleverna överens om att 

de ska rita hjärtan och stjärnor för att symbolisera två typer av bollar. Flickorna ritar 

hjärtan som de kommit överens om men pojken väljer istället att använda sig av streck. 

Detta indikerar på att han tycker att hjärtan är något som passar tjejerna men som han inte 

känner sig bekväm med att rita (Figur 6.11). 

 

   
Figur 6.11: Första bilden föreställer en flickas lösningsblas och den andra pojkens 

lösblad. 
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Vid det andra tillfället använde eleverna på Skola 1 artefakterna med positiv inställning. 

Grupperna var alla överens om att materialet skulle användas och fungerade som ett 

hjälpmedel. En elev uttrycker att artefakterna är till för att hjälpa dem att lösa uppgiften 

och inte för att leka. ”Nu när vi får fram grejerna fattar man ju att man ska använda det. 

I F-klassen var det ju inte så. Inte i ettan eller tvåan heller. Då bara lekte man med 

grejerna”. Övriga elever i gruppen håller med innan de återgår till att diskutera hur de 

ska lösa uppgiften på smidigast sätt. På Skola 2 används artefakterna däremot inte för att 

räkna utan övervägande som leksaker. Eleverna använde istället samma typ av strategier 

på den abstrakta nivån om de gjort vid första tillfället (Heddens, 1986). Det blir även 

märkbart att eleverna känner en viss tveksamhet till att visa med artefakterna hur de gick 

tillväga för att lösa det angivna problemet. Fem grupper uttrycker vid 

redovisningstillfället att artefakterna underlättade deras lösningsprocess. Observationerna 

visar dock på motsatsen för vissa grupper som väljer att inte använda artefakterna. En 

elev från grupp 5 uttrycker dock att artefaktanvändningen försvårade arbetet. 

  
“-Tyckte ni att det var lättare med material? 

-Jag tyckte att det var svårare. 

-Att det var svårare? 

-Ja… eller det var inte svårare…. eller jag tror det blev enklare för att vi samarbetade 

bättre.” 

  

Eleverna i denna grupp anser alltså att det var det förbättrade samarbetet som gjorde att 

de lyckades lösa uppgiften och att artefakterna endast försvårade arbetet. Övriga elever i 

gruppen håller med elevens påstående och hävdar att samarbetet mellan eleverna samt 

förförståelsen för uppgiften underlättade. 

  

Under observationerna blir ett fall av grupptryck bland eleverna synligt. Detta inträffar 

under första besöket på Skola 2. Eleverna i grupp 8 har precis bytt bort alla golfbollar när 

de blir störda av en annan elev. 
  

“-Vilket svar har ni fått fram? 

-Eeh... vi är inte riktigt färdiga ännu... 

-Jaha okej… Vill ni veta vårat svar då? 

-Ja. 

-Okej, svaret är 12.” 

  

Eleverna i denna grupp lyssnar på eleven och ändrar efter samtalet sin strategi för att det 

ska passa svaret. “Fyra plus fyra är åtta så det är fel. Fem plus fem är också fel. Men sex 

plus sex är lika med 12. Så det måste vara rätt!” Efter en kort överläggning mellan 

eleverna har de kommit överens om hur de ska möta det svar som sägs vara det korrekta 

svaret. 
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7. Diskussion  
Följande kapitel inkluderar diskussionsavsnitt rörande metodvalet samt studiens resultat. 

Avslutningsvis presenteras ett avsnitt där framtida forskning diskuteras.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att analysera artefakters påverkan av elevernas strategier 

för att lösa matematiska problem. Dessutom syftar studien till att undersöka hur eleverna 

använder sig av artefakter vid lösning av problem. Detta har undersökts genom 

observationer av klasser samt analyser av elevlösningar av matematiska problem. 

Resultatet har analyserats utifrån ett  metodologiskt verktyg med fyra kategorier för att 

evaluera elevernas matematiska strategier, representationsformer samt elevernas val av 

material. Dessa kategorier är kopplade till studiens syfte och besvarar studiens 

frågeställningar. Utifrån denna analys har vi kunnat synliggöra på vilken nivå i Heddens 

(1986:14-17) teori, om att gå från det konkreta tänkandet till det abstrakta inom 

matematiken, eleverna befinner sig på.  

 

De två klasserna skilde sig åt på flera punkter under observationerna. I den ena klassen 

hade eleverna mer erfarenhet av öppna problemlösningsuppgifter. Dessutom var de mer 

vana vid att integrera artefakter i sin problemlösningsprocess. Detta resulterade till att de 

uppfattades tämligen bekväma och säkra vid användandet av artefakter i 

problemlösningsprocessen. Under den andra observationen som genomfördes var det 

märkbart att eleverna ansåg att artefakterna var ett hjälpmedel för dem i deras 

lösningsprocess. Vid redovisningen hade de inga svårigheter att demonstrera deras 

tillvägagångssätt när de löste uppgiften med artefakter. Detta tyder på tidigare 

erfarenheter samt positiv inställning kring förekomsten av artefakter. Klassen tillämpade 

även olika representationsformer under de två observationerna. Abstrakt symbolik 

förekom i mindre grad, då elevgrupperna valde att använda konkreta modeller samt 

bildmodeller (Häggblom 2013:25ff). Kopplat till Heddens (1986:14-17) teori, arbetade 

eleverna i Skola 1 mestadels på den semikonkreta och semiabstrakta nivån då de förlitar 

sig på ritade bilder och enstaka siffror. Det var tydligt att eleverna var vana vid att visa 

hur de tänker med hjälp av olika representationsformer. Vid det första besöket tillämpades 

andra representationsformer än den abstrakta. Även elevernas diskussioner och 

resonemang tyder på deras större erfarenhet av arbete kring olika representationsformer. 

Elevgrupperna resonerade kring vilken strategi som skulle väljas då eleverna dels skulle 

komma ihåg dem samt förmedla den till övriga i klassen.  

 

Eleverna i Skola 2 skilde sig från den första skolan, då deras erfarenheter av artefakter 

och öppna problem var begränsade. Däremot hade eleverna arbetat mycket med andra 

sorters problemlösningar genom pararbete samt enskilt arbete. Därtill skilde de sig från 

den första skolan då elevernas samarbete inte var lika effektiv som i den andra skolan. 

Flera elever kunde inte komma överens om vilken lösningsstrategi de skulle använda. 

Vilket resulterade till att några grupper splittrades och eleverna i dessa grupper valde att 

lösa problemet på egen hand, för att sedan välja ut en av lösningarna att presentera 

tillsammans. Ytterligare en skillnad mellan de två skolorna var att eleverna i Skola 2 var 

mer säkra i sitt abstrakta tänkande, då samtliga elever valde att arbeta med matematiska 

symboler och siffror. Under det första besöket förekom enstaka ritade bilder men dess 

syfte gick om intet då eleverna inte förstod varför de ritade bilderna. Likaså hade de 

svårigheter med att använda artefakter i sin problemlösningsprocess under det andra 

besöket. Detta kan bero på att eleverna inte använt artefakter i undervisningen sedan de 

gick i första klass. Dessutom uppmuntras eleverna till att redovisa sina tankar och 
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lösningsstrategier genom det abstrakta tänkandet inom matematiken. Därför arbetade 

majoriteten av eleverna på den abstrakta nivån i Heddens (1986:14-17) teori. Likaså var 

de vanligaste representationsformerna i den andra skolan symboler, språket och även 

bildmodeller i mild grad (Häggblom 2013:25ff). Även detta berodde på att de skulle ta 

avstånd från andra representationer och enbart använda sig av den abstrakta symboliken.  

 

Under det första besöket i Skola 2 övervägde flera elevgrupper om de skulle använda 

någon annan representationsform för att lösa uppgiften istället för de formella matematik 

symbolerna. I slutändan var det enbart en grupp som valde att lösa uppgiften med hjälp 

bildmodeller och därmed arbeta på en semikonkret nivå. Övriga grupper valde att lösa 

uppgiften på en abstrakt nivå men komplettera lösningarna med bilder. Detta visar att de 

flesta elever inte kunde använda bildmodeller som huvudstrategi då de inte förstår 

kopplingen med de ritade bilderna och uppgiften. Vid det andra besöket inträffade 

liknande händelse. Eleverna instrueras till att enbart använda artefakter för att lösa 

problemet. Majoriteten av eleverna missförstod artefakternas syfte då de istället använde 

dem som leksaker. Detta kan grunda sig i att deras ovana i användandet av fysiskt material 

i matematikundervisningen, eftersom eleverna uppmuntrades till att arbeta på den 

abstrakta nivån. Observationen visade att artefakterna distraherade eleverna istället för att 

fungera som ett hjälpmedel. 

 

7.1.1 Sammanställning 

Vid de genomförda observationerna har de två klasserna utmärkt sig från varandra. 

Klasserna har skilt sig på flera plan och det har varit tydligt att de arbetat med matematik 

på olika sätt. Båda klasserna var bekanta med problemlösningsuppgifter sedan tidigare, 

men den andra skolan hade mindre erfarenhet av öppna problem. Denna typ av problem 

öppnar upp för diskussioner i klassrummet och uppmärksammar eleverna om att en 

uppgift kan lösas på fler än ett sätt (Häggblom 2013:164f). Istället hade de arbetat flitigt 

med andra typer av problemlösningsuppgifter. Resultatet blev en viss förvirring samt 

osäkerhet hos eleverna om hur de ska lösa uppgiften. Den första skolan hade arbetat desto 

mer med denna typ av problemlösningsuppgift, vilket medförde att deras arbetssätt var 

effektivare. Vilket bidrog till att eleverna i den första skolan samarbetade lättare och förde 

mer utvecklade diskussioner om uppgiften. Flera elever i Skola 2 hade svårigheter med 

samarbetet, vilket ledde till att några grupper inte kunde enas om en lösningsstrategi 

tillsammans utan gruppmedlemmarna splittrades och löste uppgiften individuellt. 

Därefter valde de tillsammans i gruppen ut en medlems lösningsstrategi att presenteras 

inför övriga i klassen.  

 

Under de tillfällen då artefakter skulle användas hanterade eleverna i Skola 1 materialet 

på ett erfaret sätt. Detta syntes genom sättet de tog sig an uppgiften och överförde 

artefakternas syfte i deras lösningsprocess. Ett exempel är när en elev uttrycker att de nu 

i årskurs tre vet hur de ska hantera materialet jämfört med när de första gången i 

förskoleklassen mötte artefakter. Eleven hävdade att när de var yngre var de okunniga om 

hur artefakter bör hanteras. Artefakternas roll blev ett hjälpmedel för eleverna vid deras 

problemlösningsprocess. Genom att visualisera uppgiften bidrog det till att eleverna 

lättare kunde förstå och lösa problemet (Ahlberg 1995:50). I Skola 2 blev artefakterna 

istället ett hinder i elevernas problemlösningsprocess. Eleverna blev distraherade av 

materialet och förstod därmed inte dess syfte för lösingsprocessen. Detta observerades 

genom att vissa elever använde artefakterna som leksaker och byggmaterial. Vidare 

synliggjordes detta även genom att grupperna inte kunde översätta artefakterna till ett 

sorts hjälpmedel som skulle vara i centrum för deras lösningsprocess. Ett tydligt exempel 

på detta är när eleverna i grupp 9 förklarar hur de har löst den angivna uppgiften. En elev 
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i gruppen förklarar att de började använda sig av en abstrakt lösningsstrategi genom att 

de använde sig av matematiska uttryck med stöd av ritade bilder. När de sedan löst 

uppgiften med denna strategi, återskapade de den abstrakta lösningsmetoden med hjälp 

av vald artefakt.  

 

Ahlberg (1995:14), hävdar att artefaktens roll kan skifta beroende på elevernas behov. En 

elev som har svårigheter att förstå kopplingen mellan verkligheten och det abstrakta 

förlitar sig mer på artefakternas hjälp än en elev som förstår kopplingen. I Skola 2 kunde 

detta påståendet synliggöras under observationerna, då elevernas behov av artefakter var 

obefintliga. Trots att det fanns elever som hade svårigheter med att förstå 

problemlösningsuppgiften gynnades de inte av artefakterna, då de inte var vana vid att 

använda dem. Istället riskerar de bli mer förvirrade av förekomsten av materialet. Trots 

att enskilda elever upplevde uppgiften som svår, kunde de ändå utforma en 

lösningsstrategi och lösa problemet på en abstrakt nivå. Heddens (1986:14-17) påpekar 

att läraren måste assistera eleverna när de använder artefakter i 

problemlösningsprocessen. Swan och Marshall (2010:14ff), belyser vikten av att läraren 

kontrollerar att eleverna använder artefakterna på korrekt sätt. Då studiens resultat inte 

fick påverkas av vuxna och lärare kunde inte elevernas hantering av artefakter korrigeras, 

eftersom observationerna inte skulle manipuleras. Eftersom eleverna i Skola 2 inte arbetat 

med artefakter i någon större utsträckning arbetade de flesta eleverna obehindrat på en 

abstrakt nivå. Detta medförde att de inte var i någon behov av att använda artefakter. 

Även de elever som befann sig på en lägre nivå i matematiken, kunde bearbeta och lösa 

problemlösningsuppgiften på ett gynnsamt sätt med hjälp av abstrakta matematiska 

uttryck. 

 

7.2 Metoddiskussion 

I det aktuella arbetet valde vi att utföra en kvalitativ studie då det var bäst lämpad för att 

besvara våra frågeställningar (Denscombe 2009:367f). Genom observationer, ställda 

frågor till eleverna samt insamlade elevlösningar har forskningsmaterialet inhämtats för 

att vederlägga studiens frågeställningar. Ett subjektivt urval genomfördes då vi valde att 

handplocka de två klasserna som besöktes (Denscombe 2009:37f). Dessa klasser valdes 

ut tillföljd av egna erfarenheter av klasserna sedan tidigare. Genom våra egna erfarenheter 

av klasserna hade vi bakgrundsinformation av klasserna sedan tidigare och vi var väl 

förtrogna med deras arbetssätt. Därmed visste vi vilka instruktioner vi behövde påpeka 

extra mycket för eleverna. En positiv sida av att vi valde dessa klasser var att eleverna 

kände oss sedan tidigare. Detta medförde att eleverna inte blev distraherade eller nervösa 

av vårt besök. En nackdel med att vi var bekanta med klasserna, var att vissa elever 

slarvade med tydligheten i sina uträkningar. Då elevernas uträkningar samlades in för att 

analyseras vid ett senare tillfälle, poängterade vi att de skulle vara noggranna med att 

anteckna sin lösningsprocess för att vi skulle förstå deras tankeprocess. Somliga elever 

förbisåg detta med försvaret: “Du vet ju hur jag tänker.” Vidare blev klasserna även 

utvalda på grund av att de var årskurs treor. Vilket var essentiellt för studiens syfte då vi 

ville att eleverna skulle ha åtskilliga erfarenheter av problemlösningsuppgifter samt 

arbetat med olika representationsformer.  

 

Inför den första observationen valdes en problemlösningsuppgift ut av Hagland, Hedrén 

och Taflin (2005), vilket gick under namnet Bollbyte. Uppgiften var en öppen 

problemlösningsuppgift vilket innebär att det finns fler än en lösning av problemet 

(Häggblom 2013:164f). Orsaken bakom valet av denna uppgift var att vi ville ha en 

uppgift som eleverna kunde arbeta med i mindre grupper. Vidare var tanken att den skulle 

främja elevdiskussioner kring olika lösningsstrategier. Eleverna i den andra skolan fann 
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denna typ av problemlösningsuppgift svår, vilket grundade sig i deras begränsade på 

erfarenhet av öppna problem. Inför den andra observationen konstruerade vi ett liknande 

problem för eleverna. Bollarna byttes ut mot godisbitar och antalet ändrades. Även denna 

uppgiften var en öppen problemlösningsuppgift. Avsikten med att den andra uppgiften 

konstruerades på liknande sätt som den första var bland annat att eleverna skulle känna 

igen uppgiften. Dessutom behövde uppgifterna likna varandra då resultatet skulle kunna 

kopplas till studiens syfte och frågeställningar.  

 

Valet av artefakter grundar sig dels i vad för material som fanns tillgängligt i 

verksamheterna samt vad som passade till problemlösningsuppgifterna. Dessutom valdes 

artefakterna ut med anledning av elevernas tidigare erfarenhet av materialet. Slutligen 

valdes fem olika typer av artefakter ut för den andra observationen. Genom att i förväg 

välja ut ett antal olika artefakter som valmöjligheter till eleverna bidrog det till 

elevinflytande inom rimliga  restriktioner. Eleverna instruerades även till att enbart 

använda sig av deras valda artefakt under deras problemlösningsprocess, de fick med 

andra ord inte byta artefakt eller använda sig av två olika. Belsutet grundar sig i att 

eleverna ska vara konsekventa i sin lösning, då vi ska kunna analysera deras 

problemlösningsprocess på ett enkelt sätt.  

 

Under båda observationstillfällena av klasserna, videoinspelades elevernas arbets-process 

samt deras redovisningar av vald lösningsstrategi till uppgifterna. Vidare samlades även 

lösbladen med elevlösningarna in, med anledning av att de tillsammans med filmerna 

analyserades utifrån ett metodologisk analysverktyg samt kopplas till vald teori. Heddens 

(1986:14-17), teori utgår från elevernas process att gå från det konkreta tänkandet till det 

abstrakta inom matematiken. Författarens fyra nivåer: konkret, semikonkret, semiabstrakt 

och abstrakt, har kopplats till studiens resultat. Genom att analysera elevernas 

arbetsprocess har denna teori använts för att bedöma vilken nivå eleverna arbetar på. 

Under den första observationen arbetade eleverna på de tre sistnämnda nivåerna då inga 

artefakter fanns tillgängliga. Däremot tvingades eleverna in i den konkreta nivån under 

den andra observationen då de enbart skulle använda sig av artefakter vid sina lösningar.  

 

Det metodologiska analysverktyget användes för att analysera elevernas arbetsprocess 

vid problemlösningsuppgifterna. Detta verktyg grundades i Danielssons (2017), 

analysverktyg men har modifierats för att anpassas till studiens syfte och frågeställningar. 

Fyra huvudkategorier; centrala drag i problemlösningen, representationernas roll, 

förklaringsmodeller samt normer och värderingar,  utgör verktyget vars ändamål är att 

besvara studiens frågeställningar. Den förstnämnda kategorin innefattar elevernas 

tillvägagångssätt samt metodval för att lösa uppgiften. De två nästkommande 

kategorierna syftar till att belysa vilken roll artefakterna samt representationerna fyller 

för funktion vid elevernas lösningar. Den sistnämnda kategorin innefattar de normer och 

värderingar som eleverna bär med sig gentemot användandet av artefakter. Detta verktyg 

utnyttjades när elevernas lösningsprocess analyserades genom den insamlade empirin. 

Videoinspelningarna granskades och elevernas lösningar likaså. Verktyget möjliggjorde 

en tydligare överblick av vilken påverkan artefakterna har för elevernas 

problemlösningsprocess. Studien inbringade stora mängder empirin att analysera. Med 

hjälp av analysverktyget underlättades analysen av detta. Detta eftersom de tydliga 

kategorierna och frågeställningarna gav tydliga riktlinjer vid analysen. speciellt vid 

videomaterialet. Genom att hela tiden titta på materialet genom en av de fyra kategorierna 

underlättades granskningen av elevernas arbete. Varje videoklipp och elevlösning 

granskades fem gånger, en gång översiktligt och sedan fyra gånger, en gång utefter varje 
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kategori. Elevernas lösblad fungerade som ett komplement till problemlösningsprocessen 

samt det som togs upp vid redovisningstillfället.  

 

7.3 Framtida forskning 

För framtida forskning vore det intressant att observera flera olika klasser under flera 

tillfällen. Att enbart genomföra två observationer av varje klass är ett tunt underlag för 

vilken påverkan artefakter har för elevernas lösning av problem. Det vore önskvärt att 

fördjupa sig i detta ämne ytterligare och genomföra flera observationer i olika klasser. 

Vidare vore det intressant att testa andra sorter av problemlösningsuppgifter för att 

synliggöra eventuella skillnader för hur artefakterna bistår eleverna i deras 

problemlösningsprocess beroende på uppgift. Ytterligare en intressant aspekt vore att 

observera elever i olika årskurser för att urskilja skillnader och likheter vid val av 

strategier och lösningsprocessen. 
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Bilaga B Missivbrev  
 
Hej! 
Vi är två studenter som går på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi läser vår sista 

termin och ska nu skriva vårt examensarbete i matematikdidaktik. Arbetet kommer att handla om 

hur elever använder praktiskt material för att lösa problemlösningsuppgifter. Syftet kommer vara 

att se om materialet har inverkan på elevernas strategi för lösning av uppgiften. 

 
Undersökningen vi ska göra går ut på att eleverna vid två skilda tillfällen kommer att få lösa en 

problemlösningsuppgift, första gången utan praktiskt material och andra gången med praktiskt 

material. Eleverna kommer att lösa uppgiften i grupper och under tiden kommer eleverna att 

filmas. 
 
Vid observationen kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.Detta 

innebär att deltagandet är frivilligt och att eleven när han/hon vill kan avbryta sitt deltagande. Ditt 

barn kommer att vara anonymt och resultaten kommer endast att användas i forskningsändamål. 
 
Vi behöver medgivande från dig/er som vårdnadshavare att du/ ni tillåter att ert barn blir filmat 

vid undersökningen. Fyll i blanketten nedan och lämna till elevens mentor/klasslärare. 
 
Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss för mer information. 

 
Tack på förhand! Med vänliga hälsningar 
 
Lina Söderlind 
Linda Tominc 
 

______________________________________________________________________ 
 

Denna del lämnas tillbaka till elevens mentor/klasslärare. 
 
( ) Jag/Vi godkänner att mitt/vårt barn filmas vid undersökningstillfället. 

 
( ) Jag/Vi vill inte att mitt/vårt barn filmas vid undersökningstillfället. 
 
Elevens namn ______________________________________________________ 

 
Vårdnadshavares underskrift ___________________________________________ 
 
Datum_____________________________________________________________ 
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