
 

 

 

Självständigt arbete II 15 hp 

Problemlösningens ”fem 

fingrar” 
En interventionsstudie av strategikonceptet 

fingerfemman 

 

 

 

Författare: Jansson, Lisa &            

Nilsson, Sofia 

Handledare: Thomas Dahl 

Examinator: Jeppe Skott 

Termin: VT18 

Ämne: Matematikdidaktik,  

självständigt arbete II 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4GN04E 



  

 

i 
 

Abstrakt 

Interventionsstudiens syfte är att undersöka hur elever i en årskurs 4 utvecklar sin 

problemlösningsförmåga vid användningen av strategikonceptet fingerfemman. 

Insamlingen av studiens empiriska material har gjorts genom observationer med 

kompletterade elevintervjuer och elevhäfte. Elevlösningarna granskades med hjälp 

av fingerfemman som har sin utgångspunkt i Pólya och Lesters 

problemlösningsmodeller. Studien utgår från den teoretiska utgångspunkten 

konstruktivismen med syfte att identifiera elevernas tankeprocesser vid 

problemlösning. Resultatet visade att eleverna tydligare och mer systematiskt 

orienterar sig och planerar sitt tillvägagångssätt vid användning av fingerfemman 

vid problemlösning. Studiens relevans stärks ytterligare av faktumet att det enbart 

finns ett fåtal studier som undersöker hur elever använder sig av strategikonceptet 

fingerfemman vid problemlösning.  

 

 

Nyckelord 

Problemlösning, fingerfemman, problemlösningsförmåga, mellanstadieelever, 

intervention, intervju, observation.   

 

 

English title 

“The five fingers” of problem solving 

An intervention study of the strategy concept fingerfemman 

 

Tack 

Inledledningsvis vill vi börja med att tacka den berörda läraren och de deltagande 

eleverna som med sitt engagemang och intresse gjort studien genomförbar. Vi 

vänder oss även till vår handledare Thomas Dahl som med sitt brinnande intresse 

för studiens forskningsområde väglett oss under uppsatsskrivandet.  
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1 Inledning 
För att bli en bra problemlösare i dagens moderna samhälle krävs det allsidiga kunskaper 

och kompetenser. Det innefattar bland annat förmågan att kunna förstå och värdera 

information inom olika ämnen och områden för att utveckla den enskilda individens 

livslånga lärande (Skolverket 2013). Vidare förutsätter det ett självständigt och kreativt 

tänkande som utvecklar både individen och samhället. Elevers självständighet och 

kreativitet är även något som uttrycks i Skolverkets formulering “matematisk verksamhet 

är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad 

till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen” (Skolverket 2017a) 

Resultatet från den senaste TIMSS studien 2015 (Trends in International 

Mathematics and Science Study) visar att flera elever i den dagliga undervisningen inte 

ges möjlighet att utvecklas inom alla kognitiva områden i matematik, vilket i 

förlängningen även påverkar deras problemlösningsförmåga (Skolverket 2016). 

Ovanstående kan relateras till att undervisningen i matematik till övervägande del 

präglas av läroboksstyrd procedurhantering och mekaniskt räknande i läroboken, enligt 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning som utfärdades 2009.  Skolinspektionen 

konstaterade 2009 att matematikundervisningen behöver erbjuda eleverna adekvat 

undervisning där de ges förutsättningar att utveckla förmågan att se samband, resonera 

och uttrycka sig både muntligt och skriftligt (Skolinspektionen 2009). Därmed behöver 

eleverna ges rika och varierade möjligheter att tillägna sig olika tillvägagångssätt och 

strategier för att lösa matematiska problem som de möter i skolan och i vardagen 

(Skolverket 2017a). Vidare förväntas eleverna även utveckla förmågan att kunna resonera 

“om tillvägagångssätt och resultatets rimlighet” (Skolverket 2017b). 

Flera forskare (Lundberg & Sterner 2006; Kelley 2015; Swanson et al. 2014) 

betonar dessutom att eleverna i sin utveckling gynnas av en strukturerad och 

metodorienterad undervisning där problemlösningsprocessen är i fokus. Ingrid Olsson 

och Margareta Forsbäck är två matematikdidaktiker som har utvecklat det matematiska 

strategikonceptet fingerfemman som är tänkt att stödja eleverna i deras problemlösning. 

Fingerfemman är utvecklad att användas i undervisningen för att utveckla elevernas 

strategier vid lösning av problem (Olsson & Forsbäck 2011). Därigenom är vi 

intresserade av hur den här modellen kan användas i undervisning för att utveckla elevers 

problemlösningsförmåga.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med interventionsstudien är att undersöka hur elevers problemlösningsförmåga 

förändras i en årskurs 4, vid användningen av strategikonceptet fingerfemman. Utifrån 

syftet kommer följande frågeställning att besvaras: 

 

• Hur förändras elevernas problemlösningsförmåga vid användning av 

fingerfemman? 

 

2 Begreppsförklaring 
I det följande kapitlet definieras och förklaras några centrala begrepp som är essentiella 

för att exemplifiera problemlösning i grundskolans matematik. De centrala begreppen 

som presenteras är, vad är ett problem? (2.1) och vad är problemlösning? (2.2).   

 

2.1 Vad är ett problem? 

Inom matematikundervisningen har så kallade benämnda uppgifter, “lästal” eller 

“uppgifter med text” tidigare ansetts vara problem. Huruvida en matematikuppgift kan 

anses vara ett problem är istället beroende av problemlösaren, eleven (Hagland, Hedrén 

& Taflin 2005). Cai & Lester (2010) poängterar att ett problems viktigaste uppgift är att 

inbjuda eleven till att undersöka matematiska idéer och tankeprocesser i förhållande till 

lärandemålet. Vidare menar Schoenfeld (1985) att ett problem ska vara kognitivt 

utmanande för att uppgiften inte ska bli en övning där eleven har en färdig strategi för att 

lösa uppgiften. Om en uppgift ska definieras som ett matematiskt problem ska uppgiften 

enligt Lester (1983) uppfylla tre villkor. Det krävs att en person vill lösa eller behöver 

lösa uppgiften. Det krävs också att personen inte har en given lösning på uppgiften och 

att det förutsätter en ansträngning. Det här innebär att ett problem inte kan definieras 

utifrån uppgiften, utan från relationen mellan uppgiften och den som ska lösa den 

(Mouwitz 2007; Taflin 2007).  

 

2.2 Vad är problemlösning? 

För att en uppgift ska betecknas som en problemlösningsuppgift fodras det att eleven kan 

identifiera vägen fram till lösningen trots att denna inte är given från början. Det krävs 

således en extra ansträngning för eleven att komma fram till rätt lösning (Taflin 2007).  

Problemlösning beskrivs som ett sätt att arbeta på för att utveckla en djupare 

förståelse hos eleven och att lära sig att tänka matematiskt (Björklund & Grevholm 2014, 
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Schoenfeld 1985). Matematikuppgifter, så kallade rutinuppgifter som endast eftersträvar 

beräkning och där det går att använda standardmetoder som läsaren är bekant med kan 

ses som en elementär form av problemlösning för vissa. Medan uppgifter som kräver att 

läsaren tolkar problemet och därefter planerar lösningen är problemlösning för andra 

(Wyndhamn, et, al. 2000; Hagland, Hedrén & Taflin 2005). Vidare betonar Wyndhamn 

et, al. (2000) och Lester & Lambdin (2006) att problemlösning är en undersökande 

process och ett hjälpmedel för att utveckla nya kunskaper hos eleven. Slutligen, menar 

Taflin (2007) att problemlösning är en väsentlig del av elevers tankeprocess för att kunna 

se samband mellan matematiska problem och vardagliga sammanhang.  

 

3 Litteraturbakgrund 
Följande kapitel behandlar tidigare forskning och litteratur som studerat 

lösningsstrategier (3.1) vid problemlösning. Därefter följer en redogörelse över Olsson & 

Forsbäcks strategikoncept (3.2). Sedan ges en sammanfattning av vilka förmågor och 

färdigheter som behövs för att bli ”problemlösare” (3.3).  

 

3.1 Lösningsstrategier  

Följande avsnitt redovisar Pólyas problemlösningsfaser (3.1.1) och Lesters 

problemlösande tankeprocesser (3.1.2).  Det här är två forskare som studerat 

problemlösning inom matematik.  

 

3.1.1 Pólyas problemlösningsfaser 

George Pólya är en ungersk-amerikansk matematiker som forskat kring problemlösning 

och i sin bok med originaltiteln How to solve it, utgiven 1948 har han delat in 

problemlösningsprocessen i fyra faser. Dessa fyra faser är essentiella i lösningen av ett 

problem. Pólya (1970) menar att läraren måste vara en modell så att eleverna kan härma, 

imitera och observera de tillvägagångssätt och metoder som läraren använder. Först 

därefter kan eleverna öva och praktisera för att lösa problem. Pólyas fyra faser utgör en 

modell för att stötta eleverna i utvecklingen mot att bli framgångsrika problemlösare. 

Modellen omfattar följande fyra faser: 

 

·         Att förstå problemet 

·         Att göra en plan 

·         Att genomföra planen 
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·        Att se tillbaka                                                                                                

 

  (Pólya 1970) 

 

3.1.2 Lester problemlösande tankeprocesser 

Frank Lester (1988) är ytterligare en forskare inom problemlösning, som valt att dela upp 

problemlösningsprocessen i åtta steg. Enligt Lester (1988) måste eleverna få både 

kvalitativ och kvantitativ undervisning om problemlösning. Vilket innebär att de behöver 

ges konkreta verktyg och metoder samt rika möjligheter att praktisera dessa. 

Undervisningen möjliggör för eleverna att utveckla förståelse för hur och när olika 

metoder ska användas. Lester har därigenom konstruerat en generell strategi i åtta 

steg, som kan tillämpas på många matematiska problem. Strategin har mycket gemensamt 

med Polyas koncept i boken ”How to solve it” (se nedan): 

 

1.      Förstå eller formulera problemet 

2.      Förstå problemets förutsättningar och variabler. 

3.      Identifiera uppgifterna/informationen som behövs för att lösa problemet 

4.      Formulera delsteg och välja lämplig lösningsstrategi 

5.      Genomföra delstegen och lösningen 

6.      Formulera ett svar  

7.      Bedöma svarets rimlighet 

8.      Göra lämpliga generaliseringar 

 

(Lester 1988. Från Charles, Lester & O’Daffer, 1987) 

 

 

3.2 Olsson & Forsbäcks strategikoncept  

I avsnittet presenteras fingerfemman (3.2.1) och de fem stegen, läs uppgiften (3.2.2), 

förstå frågan (3.2.3), rita enkelt (3.2.4), skriv på mattespråk (3.2.5) och är svaret rimligt 

(3.2.6) i strategikonceptet.  
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3.2.1 Fingerfemman 

Fingerfemman är ett strategikoncept som utvecklats med 

inspiration av forskarna Pólya och Lester. Upphovskvinnorna 

bakom fingerfemman är matematikdidaktikerna Ingrid Olsson 

och Margareta Forsbäck. Fingerfemman är grunden i läromedlet Eldorado som är 

framtaget utifrån Lgr 11 och perspektivet att problemlösning är utgångspunkten för 

matematikundervisningen i skolan. Strategikonceptet fingerfemman är ett konkret och 

tydligt angreppssätt som kan implementeras som stöd vid textuppgifter i matematik 

(Olsson & Forsbäck 2011).   

Strategikonceptet består av fem steg: läs uppgiften, förstå frågan, rita enkelt, skriv 

på mattespråk och är svaret rimligt. Enligt Lester (1996) gynnas de flest eleverna av att 

använda en strategi såsom fingerfemman som ett hjälpmedel vid 

problemlösningsuppgifter. Lundberg & Sterner (2006) och Kelley (2015) betonar vikten 

av att elever lär sig att använda strategier för problemlösning, då det är en kognitiv process 

som kräver tid för dem att befästa. Tidigare forskning visar att många elever behöver 

undervisning i hur man strukturerar, planerar och sorterar innehållet i uppgifter 

(Montague 2008). Användningen av uttrycksmedlen skriva, samtala och rita ökar 

sannolikheten för att problemet blir mer vardagsnära (Ahlberg 1995).  

 

3.2.2 Läs uppgiften     

Läsning innefattar förmågan att förstå det som skrivs, läsförståelse, så även vid 

textuppgifter (Olsson & Forsbäck 2011). Därmed behöver elever vid problemlösning 

kunna läsa och tolka texten för att avgöra vilka delar i uppgiften som är betydelsefulla för 

lösningen (Lundberg & Sterner 2006). Vidare för Lundberg & Sterner (2006) och 

Skolverket (2016) fram att det finns ett samband mellan lässvårigheter och 

räknesvårigheter och att dessa två färdigheterna bygger på samma kognitiva 

förutsättningar. Inlärning och förståelse av matematiska problem sker när läraren växlar 

mellan att använda vardagliga och matematiska begrepp i undervisningen (Taflin 2007).  

I matematiken stöter eleverna i textuppgifter på så kallade signalord eller 

jämförelseord. De här orden kan utgöra ett hinder för de lässvaga eleverna då de kopplar 

orden till ett visst räknesätt, till exempel yngre och subtraktion. Eleverna riskerar därmed 

att endast söka efter dessa signalord och siffror för att lösa problemet (Malmer 2002). Ord 

såsom “äldre, längre, yngre och kortare” är vanligt förekommande i 
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matematikuppgifter.  Svårigheten för eleverna är att matematiskt förstå textens innehåll, 

sammanhang och detaljer för att kunna tolka problemet (Möllehed 2001).  

 

3.2.3 Förstå frågan 

För att eleven ska lösa ett matematiskt problem krävs det att eleven förstår problemet som 

ska lösas. Därmed är det fundamentalt att eleven kan identifiera viktiga delar i uppgiften 

(Taflin 2007). För att eleverna ska utveckla denna förmåga menar Malmer (2002) och 

Olsson & Forsbäck (2011) att elever behöver ställa frågor till innehållet: Vad får jag veta? 

Vad frågas det efter? Därmed är det således angeläget att tillämpa aktiviteter där språket 

står i fokus för att utveckla elevernas språkliga medvetenhet och begreppsuppfattning 

(Lundberg & Sterner 2006). Mötet med problemlösning i olika kontexter bidrar till en 

utvidgad förståelse av det abstrakta. Således bör undervisningen syfta till att eleverna ges 

strategier som leder till ökad förståelse för hur de ska tolka och urskilja innehållet för att 

därefter utforma och använda sig av olika matematiska uttrycksformer (Skolverket 

2017b).  

 

3.2.4 Rita enkelt 

Olsson & Forsbäck (2011) betonar att följande steg är ett tankestöd för eleverna. Steget 

rita enkelt är en essentiell del i fingerfemman, då relevanta delarna i figuren bör vara 

framträdande och inte skuggas av de oväsentliga. Bilder som representation vid 

problemlösning kan ge uttryck för elevers känslor och behov, det kan emellertid fungera 

som ett verktyg då bilden kan utgöra en brygga mellan de konkreta och de abstrakta 

symbolerna (Ahlberg 1995). Vid problemlösning använder sig elever av tecken för att 

illustrera innehållet i problemet. Vanliga tecken som elever använder är pilar, cirklar och 

streck (Ahlberg 1995). När eleverna ska lösa matematiska problem framhäver Ahlberg 

(1995) betydelsen av att låta eleverna rita bilder för att skapa både en visuell upplevelse 

och förståelse av innehållet genom att se det matematiska problemet i ett annat perspektiv. 

Eleverna kan då upptäcka att olika uttrycksformer kan stödja varandra och representera 

händelser på olika sätt (Olsson & Forsbäck 2011).  

 

3.2.5 Skriv på mattespråk    

Grunden för fingerfemmans fjärde steg, skriv på mattespråket bygger på en förståelse för 

hur händelser, föremål och tankar kan uttryckas genom matematiska symboler. Vilket 

förutsätter att undervisningen i ämnet matematik ger eleverna förutsättningar för att 

utveckla “kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt 
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beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer” (Skolverket 

2017a). McIntosh (2008) betonar att eleverna behöver tillägna sig en omvärldskunskap 

för att få förståelse för hur vardagliga händelser och begrepp kan omsättas med 

matematiska symboler. Vidare betonar Ahlberg (1995), för att eleverna ska bli förtrogna 

med symbolspråket behöver de använda sina egna ord för att beskriva och förstå ett 

problem. För att eleverna ska kunna omsätta sin bild från föregående steg till mattespråk 

behöver de förstå vilka räknehändelser som resulterar i vilka räknesätt. Därmed krävs det 

en förståelse för hur räknesätten används och vilken information användningen ger 

(Olsson & Forsbäck 2011). 

 

3.2.6 Är svaret rimligt  

Många elever upplever att de är klara när de har formulerat en lösning eller svar på 

problemet och hoppar därmed över det här steget, är svaret rimligt, istället för att gå 

tillbaka och undersöka det. Anledningen till att många elever hoppar över det här steget 

grundar sig enligt Olsson & Forsbäck 2011 på att de upplever att det är svårt och för att 

de saknar kunskap och erfarenhet som behövs vid rimlighetsbedömning. Enligt Polya 

(1970) är det här steget betydelsefullt för att eleverna ska kunna befästa sina kunskaper 

då de reflekterar om tillvägagångsättet och svaret. Det här är ett väsentligt steg i 

problemlösningsprocessen för att bland annat utesluta beräkningsfel. Här kan eleven 

exempelvis ställa frågan: hur kan jag kontrollera resultatet?  

Genom att eleverna beskriver sina metodval och hur de använder dem, kan även 

metodens relevans och tillämpning bedömas i förhållande till det specifika problemet för 

att slutligen värdera svarets rimlighet (Clark 2006). Då eleven visar på förmågan att se 

lösningen och metoden i andra sammanhang, visar eleven även förståelse för dess 

användningsområden och dess möjligheter likaså begränsningar (Pólya 1970). Enligt 

Malmer (2002) är det väsentligt att eleverna inser betydelsen av hela processen, från 

uppgift till svar och inte enbart ser slutprodukten som det viktiga. Det överensstämmer 

med syftesformuleringen för ämnet matematik i Lgr 11 som uttrycker att eleverna ska få 

undervisning i förmågan att kunna “reflektera över och värdera valda strategier, 

metoder, modeller och resultat” (Skolverket 2017a).  

 

3.3 Att bli ”problemlösare” 

Lester är en forskare som har studerat problemlösning i matematik och fokuserar på att 

definiera en god problemlösare. Han menar att goda problemlösare fokuserar på 
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“problemorientering och organisation” (Ahlberg 1995). Först i processen så försöker de 

förstå problemet och dess karaktär. Utifrån den förståelsen som de har fått planerar de 

sedan hur problemet ska lösas, denna planering är tidskrävande. Uträkningen och 

utförandet är inte särskilt tidskrävande eftersom det tillvägagångssättet är uttänkt i planen. 

En god problemlösare är noga med att löpande analysera strategier och uträkningar. 

Avslutningsvis så kontrolleras lösningen och svaret. Personen värderar sedan svarets 

rimlighet, om svaret ger en lösning på problemet och om rätt strategi valdes (Ahlberg 

1995). Ahlberg (1995) betonar att dessa personer har förmågan att värdera och fokusera 

på de delar av det matematiska innehållet som är relevanta. (Jakobsson & Nilsson 2011) 

för fram att det är betydelsefullt att undervisningen knyter an till elevernas tidigare 

erfarenheter och kunskaper genom att göra problemlösningsuppgifter mer förankrade i 

elevernas verklighet.  

 

4 Teoretiska utgångspunkter 
Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten i interventionsstudien är konstruktivismen 

(4.1). Vidare kommer konstruktivismen användas som analysmetod av den insamlade 

empirin.  

 

4.1 Konstruktivism 

Konstruktivismen utvecklades av forskaren Jean Piaget på 1900-talet och har som syfte 

att undersöka tankeprocesser och utveckling hos barn. Ordet kognition betyder tänkande, 

vilket syftar till de mentala processer som förekommer vid inhämtning av ny kunskap 

(Aronson, Fried & Good 2002; Dweck & Yeager 2012). Perspektivet förhåller sig till 

lärande som något vi konstruerar utifrån våra erfarenheter. Eleven ser på ett fenomen 

utifrån den kontext som är logiskt för eleven, vilket leder till lärande och kunskapande 

(Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz 2000). Det konstruktivistiska perspektivet grundar sig 

i att förstå elevers kognitiva tankeprocesser, vilket gör denna ansatsen relevant för 

studien. Då elevers tankeprocesser vid matematisk problemlösning med och utan 

fingerfemman kommer att analyseras. Piaget menar att konstruktivismen erbjuder ett 

synsätt som förklarar hur människors tänkande och förförståelse påverkas och bidrar till 

deras inhämtning av ny kunskap (Klapp 2015; Skott et. al. 2010). Därigenom menade 

Piaget att undervisningens innehåll måste anpassas till elevernas förkunskaper för att 

lärande ska förekomma. Lärarens ansvar är att stödja eleverna i att uppnå fördjupade 

insikter och kunskaper, genom exempelvis problemlösning (Klapp 2015).  
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Piaget menar att begreppen assimilation och ackommodation kan hjälpa läraren att 

förstå elevens tänkande och hur deras kognitiva processer och strukturer förändras. Enligt 

Piaget är begreppet assimilation den del i elevernas inlärningsprocess, då begrepp 

konstrueras och återkonstrueras. Begreppen som eleven inhämtar struktureras och 

organiseras i ett kognitivt schema hos eleven som sedan stärker förståelsen för begreppet 

(Piaget 1953; Polya 1962). Denna process gör att de gamla scheman hos eleven utvecklas. 

Då informationen inte kan läggas till i elevens ”gamla” schema uppstår en kognitiv 

konflikt mellan elevens ”gamla” och ”nya” schema. Då det gamla schemat inte 

överensstämmer med det nya schemat måste det gamla schemat modifieras utifrån den 

nya informationen, vilket Piaget kallar för ackommodation (Piaget 1953). Begreppen 

erbjuder ett synsätt som fångar hur eleverna påverkas av undervisningen och 

interaktionen i klassrummet. Samtidigt kan det också säga något om hur och när lärande 

för varje enskild elev sker (Skott et. al. 2010).  

 

5 Material  
Följande kapitel innehåller en beskrivning av interventionsstudiens urval (5.1), 

genomförande (5.2) datainsamlingen (5.3), interventioner (5.4), tillförlitligheten (5.5) och 

avslutningsvis presenteras de etiska ställningstagandena (5.6). 

 

5.1 Urval  

Materialinsamlingen gjordes på en F-6 skola där klassen består av sammanlagt 20 elever 

där 16 av dem har givit ett samtycke att medverka i studien. Den kvalitativa forskningen 

bygger på elevernas skriftliga lösningar, en systematisk observation och elevintervjuer. 

Valet av datainsamlingsmetoder grundar sig på ett noggrant val för att få ett så 

representativt material som möjligt. Denna kombinationen av metoder kallar Stukát 

(2011) för metodtriangulering. Denna kombination av olika metoder gör det möjligt att 

studera ett visst fenomen (Larsen 2007). Studien förhåller sig till två urvalsmetoder som 

Denscombe (2009) benämner bekvämlighetsurval och subjektivt urval. Urvalsmetoden 

bekvämlighetsurval användes vid valet av skola. Valet grundade sig på vår kännedom om 

skolans arbetssätt, då en av oss har genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning inom 

verksamheten och dels att skolan låg centralt, vilket underlättade datainsamlingen av 

materialet. Vidare grundar sig valet även på att klassen inte arbetat med strategikonceptet 

fingerfemman tidigare. Däremot har de sedan innan arbetat med metoder vid 

problemlösning likt några av stegen i fingerfemman. Intervjupersonerna väljs ut genom 
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ett subjektivt urval. Valet av skola och intervjupersoner återspeglar därmed specifika 

kvaliteter, med relevans för studiens syfte och forskningsfråga.  

 

5.2 Genomförande  

I avsnittet presenteras studiens procedur (5.2.1), databearbetningsmetoder (5.2.2) och 

tolkning och kategorisering (5.2.3). 

 

5.2.1 Procedur  

När vi påbörjade vårt examensarbete inom matematikämnet var vi båda överens om att 

skriva inom problemlösning. När studiens syftesformulering och frågeställning är 

formulerad kontaktar vi skolan som en av oss har gjort sin verksamhetsförlagda 

utbildning på. Sedan skriver vi ett mejl till klassläraren, om vad vi ämnar undersöka och 

studiens syfte. När vi får godkännande av klassläraren, påbörjar vi utformandet av ett 

missivbrev (se bilaga G) som därefter skickas till den berörda läraren. Missivbrevet delas 

sedan ut till varje elev för underskrift av vårdnadshavare. Därefter kommer vi ha en 

telefonkontakt med läraren för att bestämma en lämplig dag för att komma ut och göra 

första observationstillfället med kompletterande elevintervjuer. Innan första besöket 

kommer vi utarbeta en observationsguide och ett häfte innehållande matematiska 

problem. Häftet delas ut efter första observationen och kommer att samlas in en vecka 

efter det sista besöket. Andra besöket kommer att bestå av en intervention där 

strategikonceptet introduceras med hjälp av ett problem (se bilaga C). Vid det tredje 

interventionstillfället som genomförs i klassen kommer lektionen inledas med en 

genomgång, där vi gemensamt med eleverna repeterar strategikonceptet och varje stegs 

betydelse med hjälp av ett problem (se bilaga C). Vid det fjärde och sista 

interventionstillfället kommer strategikonceptets steg enbart att repeteras. 

Klassrumsbesöken kommer att bestå av en observation i kombination med elevintervjuer 

och interventioner. Vid varje besök får eleverna lösa 1–2 uppgifter enskilt på lösblad som 

vi efter avslutad lektion samlar in. De matematiska problemen som eleverna får lösa har 

vi i förväg valt ut.  

Under hela undersökningsperioden kommer vi ha en tät kontakt med läraren för att 

få information om hur arbetet går. Den täta lärarkontakten kommer att resultera i att vi 

hålls uppdaterade om lägessituationen och vilka uppgifter som eleverna har arbetat med.  
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5.2.2 Databearbetningsmetoder 

Elevintervjuerna dokumenteras genom ljudinspelning. Då intervjun spelas in finns det 

därmed tillgång till en fullständig redogörelse av det som framkom under intervjun Innan 

intervjuerna används i analysen sker en transkribering för att underlätta hanteringen av 

materialet (Denscombe 2009). Genom missivbrevet informerades elever och 

vårdnadshavare om att de enskilda elevintervjuerna kommer att spelas in och behandlas 

enligt konfidentialitetskravet (Kvale & Brinkmann 2009; Vetenskapsrådet 2002). 

Samtliga elever som ingår i studien har kodats i syfte att anonymisera deras materialet. 

Elevernas namn ersätts med “elev”, följt av en bokstav.  

 

5.2.3 Tolkning och kategorisering 

Vid materialbearbetningen görs en subjektiv tolkning av elevlösningarna utifrån 

strategikonceptet och kategoriserats efter dessa fem steg i resultat- och analyskapitlet, för 

att kunna besvara syftet och forskningsfrågan i studien (Larsson 2005 & Skoglund 2014). 

Vidare tolkas elevlösningarna utifrån samma kriterier där vi utgår ifrån Olsson & 

Forsbäcks (2011) definition av stegen.  För att det ska betraktas som att eleverna har 

genomfört det första steget läs uppgiften, ska eleverna visa en förståelse för uppgiftens 

kontext och sammanhang, vilket synliggörs i nästa steg. I steget förstå frågan visar eleven 

att den har förstått problemet genom att använda relevant information i sin uträkning. I 

tredje steget rita enkelt ska eleven kunna använda sig av en bild i förhållande till 

uppgiftens innehåll. Därefter ska eleven i det fjärde steget skriv på mattespråk med hjälp 

av matematiska symboler komplettera bilden och räkna ut rätt svar på problemet. När 

eleverna har löst uppgiften och formulerat ett svar ska de kontrollera om svaret är rimligt 

i förhållande till problemet genom steg fem, är svaret rimligt (Olsson & Forsbäck 2011). 

Problemlösningsuppgifterna som används vid observations-, interventionstillfällena och 

i elevhäftet kommer att betecknas med ”problem” följt av en siffra. 

 

5.3 Datainsamlingen 

Följande avsnitt presenterar urvalet av elevuppgifter (5.2.1) som används i elevhäftet och 

vid observationen och interventionerna. I efterföljande avsnitt intervjuer (5.2.2) beskrivs 

bakgrunden och utförandet av elevintervjuerna. I det sista avsnittet redogörs syftet med 

observation (5.2.3).    
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5.3.1 Elevuppgifter 

En av datainsamlingsmetoderna som används är elevernas lösningar av de matematiska 

problemen. Varje elev får ett häfte (se bilaga E) tilldelat innehållande 6 matematiska 

problemlösningsuppgifter som eleverna löser på egen hand. Häftet arbetar eleverna med 

mellan observationen och interventionerna. Eleverna får lösa 3 problem “före” och 7 

problem “efter” användningen av fingerfemman. Syftet med häftet är att få en fullständig 

bild av hur elevernas problemlösningsförmåga förändras under 5 veckor. Förutom häftet 

så löser eleverna även uppgifter under observationen och interventionerna. Lösningarna 

samlas in efter observationen och interventionerna. Därigenom får vi en kontinuerlig 

insamling av elevernas lösningar under hela perioden. Matematikuppgifterna hade i 

förväg valts ut för att vara anpassade till elevernas matematikkunskaper. Samtliga elever 

fick lösa problemen, däremot valdes endast ett fåtal elever ut för intervju. Uppgifterna har 

valts ur lärarhandledningen, Eldorado (Olsson & Forsbäck 2011). Därigenom är 

strategikonceptet fingerfemman applicerbart på de utvalda problemen som eleverna fick 

tilldelade.  

 

5.3.2 Intervjuer  

I studien använder vi oss av semistrukturerade intervjuer för att få en ytterligare 

dimension av elevernas kognitiva tankeprocesser. Därefter görs ett urval, där 5 elever blir 

intervjuade både vid första observationen och vid varje tillfälle efter implementering av 

fingerfemman. Urvalet av intervjupersoner har gjorts i samråd med klassläraren, för att 

få en heterogen grupp och en så representativ bild av klassen som möjligt (Denscombe 

2009). Insamlingsmetoden syftar till att utveckla den informationen som framkommer 

genom elevlösningarna.  Under intervjun har vi möjlighet att få en djupare och mer 

nyanserad redogörelse för elevernas förståelse av problemlösningsuppgiften och hur de 

har använt sig av strategikonceptets fem steg (Denscombe 2009; Bryman 1997). För att 

kunna göra en jämförelse mellan elevernas problemlösningsuppgifter intervjuas samma 

elever vid varje intervjutillfälle. Detta för att få en helhetsbild av hur klassen utvecklar 

sin förmåga att lösa problem med hjälp av strategikonceptet fingerfemman. Studien 

kommer tillämpa semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi i förväg har bestämt 

vilka frågor som vi avser att den intervjuade ska besvara. Däremot är vi inte beroende av 

frågornas ordningsföljd utan dessa kan variera. Genom den flexibla ordningsföljden 

erbjuder det de intervjuade att utförligt redogöra för sina tankar och upplevelser 

(Denscombe 2009).  
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5.3.3 Systematisk observation 

Vid observationstillfället har vi använt oss en observationsguide (se bilaga F). Syftet med 

observationen är att studera lärarens undervisningspraxis och hur läraren undervisar om 

problemlösning innan strategikonceptet introduceras. Observationen genomförs under 

ordinarie matematikundervisningen före strategikonceptet introducerats, när eleverna 

enskilt löser problemen. Vid observationen identifieras hur eleverna hanterar uppgiften 

och vilken sorts hjälp de får av läraren. Det som studeras ska så långt som möjligt inträffa 

i den naturliga miljön, för att det som studeras inte ska påverkas av de som studerar. 

Denscombe (2009) betonar det här som betydelsefullt för att det som observeras ska 

spegla hur situationer vanligtvis utspelar sig. Genom observationen registreras händelser 

och handlingar som någon gör direkt när de inträffar. Vi fångar verkliga ageranden och 

uttryck och inte personers beskrivningar av sina handlingar (Denscombe 2009). 

 

5.4 Intervention  

Enligt nationalencyklopedin är en intervention ”ett vetenskapligt samlingsbegrepp som 

omfattar förebyggande och behandlande åtgärden” (Nationalencyklopedin 2011).  

Vidare är en interventionsstudie en insats där en eller flera forskare är delaktiga genom 

att intervenera, i syfte att förebygga eventuella åtgärder. Individerna som deltar i 

undersökningen (interventionsgruppen) agerar som försökspersoner för att värdera 

effekterna av insatsen. Därigenom kan effekten av insatsen bedömas, om den fungerar 

eller inte (Bryman 2018). Interventionerna genomförs under ordinarie 

matematiklektioner i en årskurs 4. Användningen av interventionerna grundar sig på 

syftet med studien, att analysera effekterna av fingerfemmans implementering i 

förhållande till den ordinarie matematikundervisningen där fingerfemman inte användes 

som ett stöd vid problemlösning (Elwer 2009).  

 

5.5 Tillförlitlighet  

För att vi ska kunna besvara studiens forskningsfråga och öka tillförlitligheten i analysen 

väljer vi att använda oss av tre olika undersökningsmetoder. Det här för att kunna se 

sambandet mellan elevuppgifterna, observationen och elevintervjuerna. Vidare 

kompletterar dessa metoder varandra och bidrar till att en större mängd data av det som 

undersöks. Studiens datainsamlingsmetoder ökar därmed validiteten i materialet. Detta 

eftersom möjligheten att bedöma materialets trovärdighet är större om man kan se det 

som ska studeras utifrån olika infallsvinklar (Denscombe 2009 & Stukát 2011).  
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Tillförlitligheten i studien ökar i och med användningen av observationsguiden (se 

bilaga F) då vi är två som genomför observationen och utgår från samma referenspunkter. 

Genom observationsguiden ökar sannolikheten för att studiens resultat omfattas av 

rättvisande empirisk insamlade data (Denscombe 2009). Följande observationsform som 

används i studien kan förklara det som sker men inte varför (Denscombe 2009). Därför 

valde vi att komplettera observationen och interventionerna med efterföljande 

semistrukturerade intervjuer för att på så sätt öka validiteten och reliabiliteten. På så sätt 

kan dessa metoders svagheter och styrkor komplettera varandra (Stukát 2011). Genom de 

semistrukturerade intervjuerna har vi förutbestämda öppna frågor som vi vill att 

intervjupersonerna ska svara på. Då intervjuerna grundar sig på öppna frågor blir det 

möjligt för eleven att utveckla och beskriva hela sin tankeprocess. Vi som intervjuare har 

även möjlighet att ställa följdfrågor till eleven vid behov. Eleven intar härmed en aktiv 

roll och vi som intervjuare intar en passiv åhörarroll (Bryman 1997). Reliabiliteten ökar 

därmed eftersom samtliga intervjupersoner får svara på samma frågor (Denscombe 2009). 

Därigenom minskar risken, för att vi som författare av studien har inverkan på hur eleven 

svarat under intervjun (Denscombe 2009). Vi är två som medverkar under intervjuerna 

vilket gör att vi placerar oss till vänster om eleven för att hen inte skulle känna sig 

konfronterad. Intervjuerna genomförs i ett grupprum med en elev i taget.  

Vid besöken och intervjuerna förekommer det vid enstaka tillfällen att de elever 

som ska intervjuas av olika anledningar inte är närvarande på grund av till exempel 

sjukdom eller frånvaro. Det här är något som kan påverka antalet genomförda 

elevlösningar vid de olika besöken och i elevhäftet. Skulle någon av dessa elever inte vara 

närvarande vid intervjutillfället så kommer vi att välja en annan elev att intervjua.  

 

5.6 Etiska aspekter 

Interventionsstudien förhåller sig till konfidentialitets-, samtyckes-, informations- och 

nyttjandekravet. Samtliga deltagare, vårdnadshavare och berörd klasslärare har 

informerats genom missivbrevet (se bilaga G) där syfte och upplägget av studien framgår 

(Kvale & Brinkmann 2009). Undersökningsdeltagarna blir även informerade om att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst under studien har möjlighet att avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet 2002). Genom att informera vårdnadshavare, elever och 

berörd lärare om den här informationen förhåller sig studien till informationskravet. Då 

deltagarna är under 15 år har ett samtycke inhämtats från elevernas vårdnadshavare 

(Vetenskapsrådet 2002). Vid hantering av materialet tar vi hänsyn till 
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konfidentialitetskravet då alla uppgifter som kan härledas till de deltagande personerna är 

avidentifierade (Kvale & Brinkmann 2009; Vetenskapsrådet 2002). Samtliga deltagare 

informeras dessutom om att studiens material endast kommer att användas i 

forskningssyfte och att inspelningarna kommer raderas omedelbart efter att studien är 

genomförd. Följande resulterar i att vi behandlar data i enlighet med nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002).  

 

6 Resultat och analys   
I kapitlet presenteras resultatet av hur eleverna löser matematiska problem utan 

strategikonceptet fingerfemman (6.1). I det efterföljande avsnittet redogörs resultatet av 

hur eleverna löser matematiska problem med det ovannämnda strategikonceptet (6.2). 

 

6.1 Hur eleverna löser matematiska problem utan strategikonceptet 
fingerfemman 

 Följande avsnitt visar hur eleverna löser två problemlösningsuppgifter utan 

strategikonceptet fingerfemman. Nedan presenteras figur 1, som visar för hur eleverna 

löser problem 1 och 2 Tabellens x– axel visar fingerfemmans fem steg och y – axeln 

redogör för antal elever som medverkar och genomför respektive steg. Ovan i diagrammet 

redovisas problemet för varje stapel. Alla diagram i kapitlet avläses på samma sätt. 

Problem 1 ”bokmärken” och 2 ”spökhuset” lyder enligt följande; 

 

Problem 1”Lena har 28 bokmärken och Maria har 16. Lena vill att hon och Maria 

ska ha lika många. Hur många bokmärken måste hon ge till Maria?” 

 

Problem 2”Ett spökhus har fyra våningar. På varje våning bor det hälften så 

många spöken som på våningen under. Högst upp bor det fyra spöken. Hur många 

spöken bor i huset?” 
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Figur 1. Diagram över elevernas lösningar av problem 1 och 2 i förhållande till fingerfemmans 

fem faser som genomförs vid besök 1. 

 

6.1.1 Läs uppgiften 

Vid granskningen av elevlösningarna visar majoriteten av eleverna inte skriftligt att de 

hade läst problemen, då de varken har sammanfattat problemets innehåll eller strukit 

under information i problemet. Trots att de under det här steget inte visar att de har läst 

uppgiften skriftligt, var detta något som framkom i nästa steg då de visar att de har förstått 

vad som efterfrågas i uppgiften. Elevernas förståelse för problemen visar sig även i 

elevernas svar, då de i svarsformuleringen återkopplar till innehållet. Svaret består 

därmed inte bara av en siffra eller ett tal utan sätts in i ett sammanhang. En 

svarsformulering som frekvent förekommer i problem 1 och 2 är, ”Lena måste ge Maria 

6 bokmerken” och ”Det bor 60 spöken i huset” (Elev A). Under intervjun av problem 1 

visar majoriteten av eleverna förmågan att muntligt redogöra för problemets innehåll. 

Medan andra elever gick direkt på att beskriva hur de hade löst problemen. Under intervju 

av problem 2 är det däremot inte många elever som muntligt redogör för problemets 

innehåll när de ska förklara sitt tillvägagångssätt av hur de har löst uppgiften.  
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6.1.2 Förstå frågan 

Majoriteten av eleverna upplever under intervjuerna att de i högre utsträckning förstår 

problem 1 “bokmärken” än problem 2 “spökhuset, det här är även något som speglas i 

deras lösningar. Elevernas upplevelse kan grunda sig på att de inte kan se vägen fram till 

rätt svar, då de uppvisar osäkerhet i vilka tal och vilken information som utgör grunden 

för lösningen. När eleverna berättar om hur de löser problem 1 “bokmärken” i jämförelse 

med problem 2 “spökhuset” kan det noteras att eleverna lättare kan orientera sig i 

problemlösningsuppgiften om bokmärkena. Eleverna anser att de utifrån informationen i 

problemet “bokmärken” kan välja ut det viktigaste samt avgöra vilken information som 

de behöver för att lösa problemet. Eleverna kan därmed beskriva stegen i uträkningen 

tydligt grundat i den informationen som behövs för att lösa problemet 1. 

 

6.1.3 Rita enkelt 

Vid lösning av problem 1 är det 3 elever som genomför steget rita enkelt genom deras 

användning av kryss eller cirklar som i det här fallet symboliserar bokmärkena. Antalet 

elever som ritar enkelt till det andra problemet är fler. De här 12 eleverna ritar ett hus med 

fyra våningar och på varje våning ritar eleverna figurer som kunde associeras till spöken. 

Flertalet elever använder också bilden under det fjärde steget, skriva på mattespråk. 

Eleverna skriver antalet spöken på varje våning, därefter adderas antalet spöken med 

varandra.  

Under elevintervjuerna berättar flera av eleverna att de upplever svårigheter med 

att förstå innehållet i det andra problemet “spökhuset”. Däremot framkommer det under 

intervjuerna med eleverna att deras förståelsen för problemet “spökhuset” ökar i och med 

användningen av en bild. Vidare uttrycker elev D som inte ritar en bild, att en bild hade 

underlättat förståelsen av problemets innehåll. 

 

6.1.4 Skriv på mattespråk 

Elevlösningarna visar en skiftande variation i användningen av de fyra räknesätten i 

problem 1. De räknesätt som eleverna använder sig av är addition och subtraktion i 

kombination med division. En del av eleverna väljer att räkna ut det totala antalet 

bokmärken som är 44 och därefter dividera det här med två. Lenas 28 bokmärken 

subtraheras sedan med 22, vilket ger 6. Andra elever väljer istället att subtrahera Marias 

28 bokmärken med Lenas 16 bokmärken. Summan av dessa tal, 12, dividerades sedan 

med 2 vilket ger 6. Oavsett vilken beräkningsmetod eleverna använder kommer de fram 

till samma svar. Vidare svarar 3 elever att Lena behöver ge 12 bokmärken till Maria. 
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Dessa elever adderar 16 med 12 och får då summan 28 eller subtraherat 28 med 16 och 

då fått 12.   

Vid granskningen av problem 2 ”spökhuset” uppmärksammas att majoriteten av 

elevlösningarna visar bristande förståelse i vilket räknesätt som ska tillämpas. I det andra 

problemet ska eleverna ta reda på hur många spöken som bor i huset. För att ta reda på 

det så behöver eleverna först veta hur många spöken som bor på varje våning. Vissa av 

eleverna använder då subtraktion och halverar antalet spöken på våningarna under. 

Följande lösning är ett exempel på den uträkningen.   

 

 

Figur 2. Elev D:s lösning av problem 1 “spökhuset”. 

Elev D:s uträkningen visar brister i varför och när man använder vissa räknesätt. 

Majoriteten av eleverna misstolkar därmed problemet på grund av signalordet, “hälften” 

så många spöken som på våningen “under”.    

 

6.1.5 Är svaret rimligt  

Vid granskningen av elevlösningarna kan det noteras att samtliga elever har formulerat 

ett svar på båda problemen. Svaren följs däremot inte av någon kontroll huruvida det 

svaret som eleverna har formulerat är rimligt. Däremot kan vi inte utesluta helt om 

eleverna undermedvetet har bedömt svarets rimlighet. Då eleverna inte har gjort den här 

kontrollen skriftligt innebär det här att vi har tolkat det som att eleverna inte har genomfört 

steget, är svaret rimligt.  

Svaret som eleverna formulerar till problem 1 visar att de förstår problemets 

innehåll då de inte enbart formulerar ett svar. De sätter istället in svaret i en hel mening 

och i problemets kontext. Exempel på ett elevsvar är Elev C som har formulerat följande 

svar till problem 1: ”Svar: Lena behöver ge 6 bokmärken till Maria för att dom ska ha 

lika många”.     
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6.1.6 Analys 

Att eleverna genomför steget läs uppgiften i strategikonceptet, framkom inte skriftligt i 

deras lösningar, vilket kan tolkas som att eleverna inte upplever detta steget som 

betydelsefull del i problemlösningsprocessen.  Följande kan grunda sig i hur de tidigare 

arbetar med problemlösning, då de oftast arbetar med gemensam problemlösning. Vidare 

uttrycker eleverna även under intervjun att de vid dem gemensamma genomgångarna 

brukar läsa uppgiften tillsammans med läraren för att identifiera vad de ska ta reda på 

(Lundberg & Sterner 2006; Skolverket 2017b). Däremot upplever ett flertal elever vid 

den enskilda räkningen av problemlösningsuppgifter att de finner steget läs uppgiften 

problematiskt. Elevernas upplevelser kan grunda sig på signalord i uppgifterna som de 

inte förstår och därmed misstolkar innehållet och sammanhanget i problemet (Malmer 

2002; Lundberg & Sterner 2006).   

I steg två förstå frågan framkommer det utifrån elevlösningarna och 

elevintervjuerna att flertalet elever har misstolkat signalorden ”hälften” och ”under” i 

problem 2 ”spökhuset”. Anledningen till att eleverna misstolkar signalorden i problem 2 

”sprökhuset” kan bero på att problemet innehåller mycket information men även 

matematiska begrepp som eleverna ej har stött på i någon större utsträckning tidigare. 

Enligt Malmer (2002), Möllehed (2001) och Olsson & Forsbäck (2011) behöver eleverna 

lärarens vägledning för att kunna förståelse sambanden mellan vardagsspråk och det 

matematiska språket. Utifrån elevintervjuerna kan vi konstatera att många elever vet vad 

som efterfrågas i problemet men att de upplever svårigheter med att omsätta den här 

informationen till en uträkning (Olsson & Forsbäck 2011). Lundberg & Sterner (2006) 

menar att språket är en viktig del för att förstå matematiska problem. Under observationen 

kan vi uppmärksamma att läraren använder sig av EPA-modellen vilket fungerar som ett 

språkutvecklande arbetssätt, då hen skapar förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig 

nya termer och begrepp (Holmegaard & Wikström 2004).  

Några av eleverna uttrycker att de ser begränsningar med att använda sig av en bild 

i problem 1 och därmed steget rita enkelt. Då de anser att det är slöseri med tid och att 

det inte skulle tillföra någon ny information för att stödja beräkningen (Ahlberg 1995). 

Detta kan vara en bidragande orsak till att fler elever ritar en bild till problem 2 än till 

problem 1. En annan anledning kan vara att problem 1 innehåller en dynamisk process, 

medan att det här inte är fallet med spökhuset där problemet är statiskt. Bild till problem 

1 är därigenom mer komplicerad att rita (Olsson & Forsbäck 2016). Eleverna väljer att 

avbilda spökena i problemet i form av cirklar, siffror, kryss och figurer (spöken, gubbar). 
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Elevernas illustration av spökena överensstämmer med Ahlberg (1995) som menar att 

elever vid problemlösning ofta använder sig av tecken som ett stöd i översättningsledet 

för att förstå innehållet.    

Många elever kan kanske använda sig av de fyra räknesätten i steget skriv på 

mattespråk, men förstår inte när och varför man använder sig av dem i en läsuppgift. Den 

bristande förståelsen blir synlig i problem 2 när eleven gör en uträkning, utan att förstå 

utfallet av den (Olsson & Forsbäck 2011). Vidare kan det noteras att flera av eleverna inte 

läser problem 2 noggrant, eller kan tolka det som efterfrågas. Elevers läskunnighet kan 

därmed ha en inverkan på hur eleverna tar sig an uppgiften för att förstå den (Lundberg 

& Sterner 2006).  

När eleverna genomför steget ”är svaret rimligt” kan vi inte uppmärksamma varken 

muntligt eller skriftligt att de ge uttryck eller reflektera om svaret är rimligt. Eleverna har 

tidigare inte arbetat med att bedöma svarets rimlighet utan har istället betraktat rätt svar 

som ett resultat av att svaret är rimligt. Därför har inte någon elev genomfört det här 

steget. Under klassrumsobservationen uppmuntrade läraren inte eleverna att frekvent 

värdera sina svar och metoder för att låta eleverna fundera på hur problemet hade kunnat 

lösas på ett annat sätt. Läraren behöver i den kommande undervisningen föra en tydligare 

dialog om “hur kan vi visa hur vi gör” för att eleverna ska bli bekanta med detta steget 

vid problemlösning. Enligt Malmer (2002) och Olsson & Forsbäck (2011) kräver den 

ovan nämnda aktiviteten vägledning av läraren för att eleverna ska utveckla förmågan att 

ställa frågor till innehållet och se samband mellan elevens begreppsvärld och de 

matematiska symbolerna. Läraren hade inte heller särskilt mycket fokus på att få eleverna 

att kontrollera sina svar. Trots det är förmågan att kunna resonera “om tillvägagångssätt 

och resultatets rimlighet” något som Skolverket (2017b) betonar att eleverna behöver 

utveckla genom undervisningen i ämnet matematik.   

 

6.2 Hur eleverna löser matematiska problem med strategikonceptet 
fingerfemman 

Följande avsnitt visar hur eleverna löser fyra problem med strategikonceptet 

fingerfemman. Nedan presenteras figur 5, som visar hur eleverna löser problem 3–6. 

Problem 3–6 lyder enligt följande; 

 

Problem 3 ”tavlan” – ”Elsa har ett band som är 200 cm långt. Hon sätter det som en 

ram runt en kvadratisk tavla med sidan 30 cm. Hur lång bit blir kvar av bandet?” 
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Problem 4 ”askar” –” Julia har tre askar med sudd. I den röda asken är det hälften så 

många som i den gula asken. Det är tre sudd fler i den blå asken än i den gula. Hur 

många sudd finns det i den röda asken om det är 13 sudd i den blå? ” 

 

Problem 5 ”borden” – ”I ett klassrum finns 6 runda bord. Vid 5 av borden sitter 4 barn 

och vid ett av bord sitter 3 barn. Hur mång barn är det i klassrummet?” 

 

Problem 6 ”busskön” – ”Naima står som nummer 4 i kön till bussen. Sofia står längre 

bak och det är två personer mellan Naima och Sofia. Det står lika många bakom Sofia 

som framför. Hur många personer är det i kön?” 

 

Figur 3. Diagram över användningen av fingerfemman i problem 3 ”tavlan” som genomfördes 

vid besök 2, problem 4 ”askar” vid besök 3 och problem 5 ”borden” och 6 ”busskön” genomfördes 

vid besök 4.  

6.2.1 Läs uppgiften 

När eleverna löser problem 3 ”tavlan” och 4 ”askar” kan vi se att de använder sig av det 

här steget då de i enlighet med definitionen av steget visar förståelse för uppgiftens 

kontext och sammanhang. Vid elevintervjuer kan det uppmärksammas att ett fåtal elever 

vid första frågan: “kan du berätta hur du löste uppgiften med hjälp av fingerfemman?”, 

svarar att de började med att läsa frågan. Resterande elever inleder istället intervjun med 

att berätta om sina lösningar, vilka tal de använder och varför. Vid lösning av problem 5 
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och 6 visar samtliga elever skriftligt att de har läst uppgiften.  Det som skiljer sig i deras 

genomförande av steget är att 8 elever enbart skriver ”jag har läst frågan” medan 

resterande elever har kompletterat steget med en sammanfattande mening av problemet. 

Exempelvis har elev L sammanfattat problem 5 på följande sätt: ”I ett klassrum finns 6 

runda bord. Vid fem av borden sitter 4 barn och vid ett bord sitter 3 barn”. Att fler elever 

visar att de har läst uppgiften synliggörs även vid intervjuerna då de muntligt redogör för 

eller repeterar det som de har skrivit gällande problemets innehåll.  

 

6.2.2 Förstå frågan 

Utifrån elevernas lösningar och intervjuerna av problem 1 och 2 kan det noteras att 

eleverna fortfarande i problemen 3 och 4 till viss del har svårt med att förstå frågan och 

ta ut informationen som behövs för att lösa problemet.  

Ett tydligt signalord som flera elever har svårigheter med att tolka är “med sidan 

30cm”. Under intervjun uttrycker en elev att hen uppfattat att 30cm motsvarar tavlans 

omkrets och inte enbart en sida av kvadraten (tavlan). Den här tolkningen leder till 

följande uträkning. 

 

Figur 4. Elev E:s lösning av problem 3 "tavlan”.  

 

Uträkningen elev E gör är att subtrahera 200 cm som motsvarar Elsas band med 30 cm 

och får då summan 170 cm. Denna uppfattning av problemet var elev E inte ensam om 

att göra. Däremot i andra elevlösningar kan vi se att eleverna räknar ut kvadratens omkrets 

genom att de adderar de 30cm långa sidorna med varandra. 

I problem 4 ”askar” visar elev G skriftligt att hen förstår vad som ska räknas ut i 

uppgiften, genom att använda stegen, förstå frågan och är svaret rimligt, se figur 5.  
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Figur 5. Elev G.s lösning av problem 4. 

 

Den skriftliga sammanfattningen av problemet fungerar som ett stöd för eleven, genom 

att hens förståelse av problemet synliggörs för eleven själv. Elev I genomför däremot inte 

följande steg, vilket kan ha påverkat eleven i uträkningen och tolkningen av 

informationen. Utifrån elev I:s lösning framkommer det att eleven förväxlar den röda och 

den gula samt hur många sudd respektive ask ska innehålla (se figur 6). 

 

Figur 6. Elev I:s lösningar av problem 4.  

 

Misstolkningar av signalord förekommer även när eleverna ska lösa problem 5 ”borden”. 

Signalordet som eleverna misstolkar är ”Vid 5 av borden”. Då eleverna enbart ritar fem 

cirklar (bord) totalt där det sitter fyra barn runt fyra av borden och tre barn runt ett bord 

då det framgår att det totalt är 6 bord. Därmed påverkar elevernas misstolkningar hur de 

svarar. Vid lösning av problem 6 är det 10 elever som stegvis utifrån informationen i 

problemet kommer fram till rätt lösning. Resterande fem elever kommer fram till olika 

svar, då antalet personer som eleverna placerat bakom Sofia varierar. Elev L placerar 4 

personer bakom Sofia medan elev J placerar 3 personer bakom Sofia. 

 

6.2.3 Rita enkelt 

Fingerfemmans tredje steg, rita enkelt har för avsikt att vara ett stöd i uträkningen. När 

eleverna under intervjun får frågan: varför har du ritat den specifika bilden i problem 3, 
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motiverar flera av eleverna bildens funktion i relation till problemet. En del av eleverna 

svarar att problemet handlar om en tavla och ett band och att det är därför de har ritat 

bilden. När elev D får frågan svarade hen att “sen ritade jag till lite i tavlan”. Eleven 

berättar inte på vilket sätt innehållet i tavlan kan stödja lösningen.  

Av totalt 16 elever är det 14 av de här som ritar bild till problem 4. Samtliga elever 

väljer att rita tre kvadrater som symboliserar de tre askarna i problemet, (se figur 7).  

 

 

Figur 7. Elev K:s lösning av problem 4. 

 

Vidare kan vi även urskilja att elevens illustrationer samspelar med den matematiska 

uträkningen. Då eleven kopplar sin uträkning till respektive ask. Eleven utgår från den 

blåa asken som innehåller 13 suddigum. Hen har därefter delat upp uträkningen efter 

informationen i uppgiften. Eleven tar då hjälp av askarna för att koppla rätt antal 

suddigum till rätt ask.     

Bilderna som 3 av eleverna ritar i problem 5 ”borden” överensstämmer inte med 

den matematiska uträkningen som de gör.  Eleverna ritar 6 bord men i uträkningen 

adderas enbart de barnen som sitter runt fem av borden med varandra. Vilket resulterar i 

att summan av antalet barn runt borden blir 19 istället för 23.  

I problem 6 ”busskön” väljer 14 av eleverna att avbilda personerna i kön med de 

ikoniska tecknen streck, kryss eller cirklar. Under intervjun förklarar eleverna även hur 

de stegvis går tillväga för att lösa problemet med bilden som stöd.  

 

6.2.4 Skriv på mattespråk 

Vid lösning av problem 3 ”tavlan” räknar flera elever ut tavlans omkrets genom att 

antingen multiplicera 4x30 eller addera 30+30+30+30. Vid elevintervjuerna visar elev P 

på en fördjupad taluppfattning. Elev P får frågan: hur skulle man kunna räkna ut 30x40 

om man inte visste att summan är 120. Eleven visar genom följande uttalande “du skulle 
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kunna skriva 3x4 är 12 och sedan lägga till en 0: a” på en fördjupad förståelse för hur 

talsorterna kan delas upp vid multiplikation.  

Det kan noteras att samtliga elever genomför steg fem, skriv på mattespråk i 

problem 5 ”borden”. Det är enbart i det här problemet som alla elever använder sig av ett 

matematiskt symbolspråk i uträkningen. När eleverna förklarar hur de genomför steget 

skriv på mattespråk växlar de mellan räknesätten multiplikation och addition. Vilket visar 

sig genom att eleverna överför upprepad addition till multiplikation och vice versa.  

 

6.2.5 Är svaret rimligt  

Under intervjuerna visar de flesta av eleverna att de muntligt kan redogöra för svarets 

rimlighet när de får frågan hur de använder det femte steget i strategikonceptet. Det här 

steget, är svaret rimligt är emellertid inte något som majoriteten av eleverna skriftligt 

visar att de utför i problemen (se figur 3). Ett exempel på en av eleverna som skriftligt 

kontrollerat rimligheten i lösningen av problem 6 är elev G. Elev G formulerar svarets 

rimlighet på följande sätt, ”Jag svaret är rimligt för att det står 6 framför Sofia och 6 

efter och 6+6=12 och plus Sofia blir 13”. Ytterligare ett exempel där svarets rimlighet 

kontrolleras är i elev F:s lösning av problem 4. Svaret rimlighet på lösningen formuleras 

på följande sätt, ”Ja svaret är rimligt för att 13–3=10 och 10/2=5”.  

Elevlösningar av problemen 3–6 noterar vi att flera av eleverna kontrollerade 

rimligheten i lösningen av problem 5. Elev G återger inte skriftligt i problem 5 ”borden” 

hur hen kontrollerar svarets rimlighet men när eleven får frågan under intervjun ger hen 

en muntligen redogörelse. Eleven redogör för svaret rimlighet genom att stegvis 

kontrollera sin uträkning. Eleven börjar med att subtrahera 23 med 3 och får summan 20. 

Det eleven sedan gör är att kontrollera multiplikationen 5x4 genom att göra divisionen 

20/5. Eleven konstaterar därmed att kvoten 4 motsvarar antalet barn som sitter vid 5 av 

borden, vilket också korrelerar med informationen i problemet.   

 

6.2.6 Analys  

I enlighet med steget läs uppgiften sammanfattar majoriteten av eleverna under intervjun 

problemets innehåll muntligt och betonar vikten av att noggrant läsa problemet för att 

förstå kontexten och sammanhanget (Ahlberg 1970). Andelen elever som sammanfattar 

det skriftligt är däremot inte lika många. Uttalandena under intervjun visar i likhet med 

(Pólya 1970) att eleverna inte enbart fokuserar på lösningen utan inser vikten av att förstå 

problemets alla delar.  
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Under fingerfemmans andra steg, förstå frågan kan det utifrån resultatet noteras att 

de elever som räknar ut tavlans omkrets i problemet ”tavlan” visar att de förstår och har 

tolkat informationen i problemet (Möllehed 2001). För att förstå innebörden av 

signalordet ”med sidan 30 cm” och hur det ska användas för att beräkna omkretsen av en 

kvadrat fodrar det en förståelse för hur man matematiskt beskriver en kvadratisk tavla. 

De elever som räknar ut tavlans omkrets visar att de förstår och har tolkat informationen 

i problemet (Möllehed 2001). Elevernas osäkerhet gällande matematiska begrepp speglar 

även av sig på deras svårigheter att veta vilket räknesätt som ska tillämpas vid delstegen 

i lösningen (Skolverket 2017b). Svårigheterna kan grunda sig på en bristande 

begreppsuppfattning och uppgiftsorientering, vilka är avgörande för att lösa problemet, 

enligt (Lundberg & Sterner 2006). 

Under fingerfemmans andra steg, förstå frågan kan det utifrån resultatet noteras att 

eleverna inte genomgående sammanfattar vad som efterfrågas i problemen 3–6. Det här 

kan möjligen även resultera i att elever uppger fel svar. Elevernas felaktiga svar kan inte 

enbart förklaras genom avsaknaden av fingerfemmans andra steg men att det kan ha en 

betydelse för hur eleven utför de övriga stegen. De signalord som förekommer i problem 

3–6 har efter granskningen visat sig kunna utgöra hinder för hur eleverna löser problemen 

(Malmer 2002). När eleverna använder sina egna ord för att sammanfatta problemets 

innehåll blir deras vardagligasspråk ett steg i överföringen till det matematiska 

symbolspråket (Ahlberg 1995).   

Det kan konstateras att när eleverna genomför steget rita enkelt att bilden som 

eleverna ritar till problem 4 ”askarna” inte är fristående utan en del av den matematiska 

uträkningen. Bilden används inte bara under detta steg utan kompletterar även andra steg 

i fingerfemman, den här förståelsen synliggörs både i elevernas lösningar och när de 

muntligt redovisar dem (Malmer 2002; Olsson & Forsbäck 2011). Däremot vid intervjun 

av problem 3 ”tavlan” uttrycker elev D att hen har ritat ett motiv i tavlan, hade eleven 

förstått betydelsen av bilden hade hen istället beskrivit hur tavlan är avbildad sett till 

problemets innehåll. Om eleven hade beskrivit hur hen ritat tavlan hade det visat på 

förståelse för hur tavlan kan användas som ett tankestöd för beräkningen (Olsson & 

Forsbäck 2011). Eleven har förmågan att välja ut en lämplig bild för att lösa problemet 

men för att hen ska använda bilden i kombination med en matematisk beräkning hade 

eleven behövt ytterligare stöd från exempelvis läraren (Olsson & Forsbäck 2011; Ahlberg 

1995).   
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Vid sammanställning av problem 6 ”busskön” uppmärksammas det att 14 av 15 

elever använder steget ritar enkelt, vidare visar resultatet att det är nästan lika många 

elever (se figur 3) som genomför båda stegen, förstå frågan och skriv på mattespråk. En 

förklaring till varför somliga elever inte omsätter bilden till ett matematiskt symbolspråk 

kan bero på en bristande förmåga att se översättningsledet, från det konkret till det 

abstrakta (McIntosh 2008). Förmågan att planera och organisera är enligt Lester 

avgörande för hur eleverna använder och lyckas lösa problem (Ahlberg 1995). Vidare 

planerar de likaså sin lösning utifrån vilken ordning som informationen ska bearbetas, 

dessa två förmågor lyfts upp i steg fyra i Lesters problemlösande tankeprocesser (Lester 

1988).  

Genom användningen av räknesätten addition eller multiplikation visar eleverna på 

förståelse för hur omkretsen av ett kvadratiskt objekt kan beräknas. Elev P uppvisar en 

fördjupad taluppfattning, som kan underlätta när hen ska skriva på mattespråk och 

kontrollera sitt tillvägagångssätt. Eleven har därmed möjlighet att reflektera kring och 

välja vilket räknesätt som lämpar sig bäst för den här specifika uppgiften (Polya 1970). 

Det vi kan uppmärksamma under observationen och i elevernas lösningar är att eleverna 

är noggranna med att skriva ett svar på lösningen. Då eleverna har formulerat ett svar kan 

man följa hela deras lösningsprocess från steget läs uppgiften till är svaret rimligt (Clark 

2006). 

Utifrån elevintervjuerna och elevlösningarna kan det utrönas att eleverna under 

fingerfemmans femte steg, är svaret rimligt uppvisar skilda färdigheter. Flertalet elever 

upplever svårigheter med och genomför därför inte det här steget. Eleverna har i sin 

tidigare undervisning inte arbetat med rimlighetsbedömning vilket kan vara en 

bidragande orsak till att de saknar de kunskaper och erfarenheter som krävs (Olsson & 

Forsbäck 2011). Om läraren däremot betonar svarets rimlighet kan det utveckla elevernas 

förmåga att bedöma metodens relevans och användning i förhållande till problemet och i 

förlängningen även svarets rimlighet (Clark 2006). Utifrån deras matematiska 

resonemang under intervjuerna kan det uppmärksammas att de innehar förmågan att 

bedöma svarets rimlighet men att de behöver träning i att uttrycka det skriftligt. Däremot 

kan det konstateras att antalet elever som skriftligt bedömer svarets rimlighet har ökat 

från första problemet utan fingerfemman till sista problemet med fingerfemman (se figur 

1 och 3). I enlighet med Olsson & Forsbäck (2011) visar det här att eleverna förstår 

räknesättens användning både skriftligt och muntligt och hur de används i förhållande till 

problemets innehåll. Anledningen till att majoriteten av eleverna upplever detta steg som 
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problematiskt kan enligt Malmer (2002) förklaras med att lässvaga elever riskerar att 

enbart söka efter signalord och siffror för att lösa problemet. 

 

6.3 Sammanställning av elevhäftet 

Nedan presenteras figur 8, som redogör för hur eleverna löser problem 7 utan 

fingerfemman samt problem 8, 9 och 10 med fingerfemman. Problem 7, 8, 9 och 10 lyder 

enligt följande;  

 

Problem 7 ”Du har pinnar som är 20 cm och 30 cm. På vilka sätt kan du lägga 

ut dessa pinnar för att mäta upp en sträcka som är 1m?”  

 

Problem 8 ”Om det är 20 personer i ett rum och alla skakar hand med varandra 

en gång, hur många handskakningar blir det sammanlagt?” 

 

Problem 9a och 9b ”I en fotbollsserie finns det 12 lag. Varje lag ska möta alla 

andra lag två gånger. 

a) Hur många matcher spelar varje lag? 

b) Hur många matcher spelas sammanlagt under serien?”  

 

Problem 10 ”Jag har 1500 meter till skolan. Hur många meter cyklar jag till och 

från skolan under en skolvecka?” 
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Figur 8. Diagram över elevernas lösningar i elevhäftet. Bortfall av elevlösningar beror på att 

eleverna av olika anledningar inte löst problemen enskilt. 

 

Efter att vi genomför observationen, interventionerna och intervjuerna sammanställs 

elevlösningarna i elevhäftet. Elevhäftet sammanfattar elevernas arbetsgång med och utan 

användning av strategikonceptet fingerfemman. 

I problemet då strategikonceptet inte introducerats för eleverna genomför 

majoriteten av eleverna endast stegen läs uppgiften och förstå frågan. Stegen skriv på 

mattespråk och rita enkelt uppvisar många elever svårigheter med att genomföra. I de 

förstnämnda stegen lyckas eleverna plocka ut relevant information i form av siffror. Att 

kontrollera svarets rimlighet är ett steg som inte någon av eleverna genomför i första 

uppgiften. Efter att fingerfemman introducerades uppmärksammades det att eleverna 

även i problem 8 upplevde svårigheter med att genomföra det sista steget, ett elevexempel 

visas nedan; 
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Figur 9. I Elev:s A lösning i problem 8. 

 

I figur 9 synliggörs det att talen i uträkningen stämmer, men när eleven ska addera talen 

med varandra får hen fram fel summa. Om eleven hade använt sig av steget hade några 

av dem kanske uppmärksammat felberäkningen och kunnat gå tillbaka till sin uträkning 

och reflekterat över summan i uträkningen. Vid granskningen av resterande elevlösningar 

går det att urskilja en förändring närmare bestämt att fler elever genomför alla stegen i 

fingerfemman. Dock är den här ökningen inte konstant mellan varje steg och problem.  

 

6.3.1 Analys  

Anledning till att flera elever har svårigheter med de sistnämnda stegen skriv på 

mattespråk och är svaret rimligt kan bero på att problemet 9 innehåller begrepp och 

variabler som eleverna inte är bekanta med. Vidare kan problemets karaktär påverka hur 

väl eleverna lyckas lösa problemet. Vid granskningen av samtliga problem kan det 

konstateras utifrån elevernas lösningar att många av dem upplever problem 9a och 9b 

som svåra att lösa. Det här kan grunda sig på att de tidigare inte har arbetat med liknande 

problemlösningsuppgifter. Vidare kan det även konstateras att eleverna vid lösning av 

samtliga problem uppvisar att de är förtrogna med att använda det matematiska 

symbolspråket i form av addition och multiplikation.  Antalet elever som förstår frågan 

är fler än de elever som kan använda sig av det matematiska symbolspråket vid 

uträkningen av samtliga problem. McIntosh (2008) menar att det här beror på att eleverna 

har svårt att omsätta sin förståelse av innehållet till det matematiska symbolspråket.  

Enligt McIntosh (2008) grundar sig svårigheterna i att eleverna inte tillägnat sig en 

omvärldskunskap. Omvärldskunskapen ligger även till grund för att eleverna ska kunna 

använda sig av och binda samman olika uttrycksformer med varandra. Ett exempel som 

visar när elev G använder sin omvärldskunskap är i problem 10 då hen utifrån sin 
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omvärldskunskap vet att en skolvecka består av fem dagar och att hen cyklar 3000 meter 

varje dag. Eleven visar i sin uträkning att hen kan förstå och omsätta ett vardagsproblem 

till uttrycksformerna bild och matematiska symboler.   

 

7 Diskussion 
I kapitlen metod- och resultatdiskussion sammanfattas resultatet i relation till studiens 

frågeställning. I avsnittet (7.1) metoddiskussion diskuteras valet av metoder.  

Avslutningsvis i avsnittet (7.2) resultatdiskussion diskuterar vi resultatet i förhållande till 

tidigare forskning som presenteras i studien.     

 

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med interventionsstudien är att undersöka hur elevers problemlösningsförmåga 

förändras vid implementering av strategikonceptet fingerfemman. Därmed utgår studien 

från en kvalitativ forskningsansats och den teoretiska utgångspunkten konstruktivismen. 

Genom den teoretiska utgångspunkten har vi kunnat identifiera vilka tankeprocesser som 

eleverna upplever vid användning av strategikonceptet. Genom valet av observation, i 

kombination med semistrukturerade intervjuer, får vi en mer nyanserad och djupare 

förståelse av elevernas lösningar, eftersom observationen inte ger oss någon information 

om elevernas kognitiva processer när de löser problem utan fingerfemman (Bryman 

1997).  

Genom intervjuerna kan vi se en övergripande förändring när det gäller elevernas 

skriftliga svar. Vid slutet av studien är det flera elever som skriftligt redovisar hela sin 

lösningsprocess. Förändringen kan grunda sig på att läraren genom införandet av 

modellen har tillägnats en metod som framhäver den skriftliga dokumentationens 

genomförande och betydelse (Polya 1970). Vid starten av den här studien kan eleverna 

samtala om problemlösning, men saknar till viss del kunskaper för att enskilt skriftligt 

redogöra för hela sin uträkningsprocess.  

Valet att genomföra en interventionsstudie grundar sig på att varken läraren eller 

eleverna är bekanta med strategikonceptet sedan tidigare. Då de inte har arbetat med eller 

är förtrogna med strategikonceptet, möjliggör det att undersöka vilka effekter 

implementeringen har på elevernas lösningar av problem. För att se hur elevernas 

problemlösningsförmåga förändras vid implementeringen av fingerfemman sker testning 

före och efter insatsen (Elwer 2009).  
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I den här studien valde vi att använda oss av elevhäften för att få ytterligare en 

dimension av elevernas lösningar utöver de 4 tillfällena som vi närvarade. Häftet arbetade 

läraren och eleverna med under ordinarie matematiklektioner efter instruktioner från oss. 

I och med att läraren får våra instruktioner om hur problemen ska behandlas har vi full 

kännedom om hur de använder sig av fingerfemman.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

De slutsatser som kan dras är att vi kan se en förändring i elevernas 

problemlösningsförmåga i hur de organiserar, resonerar samt väljer ut lämpliga 

tillvägagångsätt i förhållande till problemet efter implementeringen av strategikonceptet. 

Däremot kan vi inte avgöra vilka långsiktiga effekter implementeringen av fingerfemman 

har på elevernas problemlösningsförmåga.  

Vid observationstillfället och granskningen av elevlösningarna kan det konstateras 

att det första steget i fingerfemman läs uppgiften, är ett steg som eleverna inte tillämpar 

varken skriftligt eller muntligt vid lösning av ett matematiskt problem. Detta kan ha sin 

bakgrund i hur tidigare matematikundervisningen har genomförts. Eftersom den större 

delen av undervisningen har bedrivits med inspiration från EPA modellen som infattar 

arbete enskilt, i par och i helklass här har läraren fungerat som en modell för att vägleda 

eleverna genom lösningen av problemet (Holmegaard & Wikström 2004). Genom detta 

lektionsupplägg vid problemlösning är eleverna förtrogna med att muntligt redovisa för 

sina lösningar på problem. Däremot går det att urskilja vissa brister hos eleverna, då de 

vid enskilt arbete med problemlösning uppvisar svårigheter med att stegvis strukturera 

informationen för att plocka ut det väsentliga. Här kan slutsatsen dras att när eleverna 

arbetar enskilt med problemlösning behöver de lärarens stöd för att på så sätt utveckla sin 

problemlösningsförmåga och bli bättre på att systematisera och organisera sin lösning av 

problemet. Sammanfattningsvis kan det konstateras att eleverna under hela 

undersökningsperioden har utvecklat många av dessa färdigheter och kunskaper som 

Lester betonar är väsentliga för att bli en god problemlösare (Ahlberg 1995). 

I början av undersökningsperioden när eleverna löser problemen enskilt uppmärksammar 

vi att de allra flesta eleverna formulerar endast en matematisk uträkning och ett svar på 

problemet. Elevernas svar och uträkning överensstämmer med steg 6 formulera ett svar 

och delvis steg 5 genomföra delstegen och lösningen i Lesters problemlösande 

tankeprocesser (Lester 1988). Steg 5 innebär att eleven använder sina kunskaper för att 

få en detaljerad bild av problemet och därigenom försäkra sig om att detaljerna och 
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helheten samspelar med varandra i problemet. Elevernas genomförda och övervägda plan 

resulterar sedan i att eleverna formulerar ett svar på problemet, det här är förklaringen på 

steg 6 formulera ett svar.    

 Anledningen till att eleverna delvis utför steg 5 grundar sig i att de inte uppvisar 

delstegen fram till lösningen. Vidare framkommer det här även under intervjuerna då 

eleverna inte ägnar tid åt att reflektera över uppgiften i problemet. Malmer (2002) menar 

att det här tyder på att eleverna endast ser slutprodukten som det väsentliga och inte hela 

processen, från uppgift till svar. Exempelvis framkommer det under intervjun att en del 

elever inte uppmärksammar att svaret de fått fram är uppenbart oriktigt. Det är först efter 

implementeringen av fingerfemman som eleverna blir införstådda med betydelsen av den 

inledande problemlösningsprocessen. Elevernas förståelse för vad som innefattar 

begreppet problemlösning har därmed utvidgats. Det här kommer till uttryck under 

intervjuerna då flertalet elever reflekterar om sin egna lösning. Vid reflektionen 

uppmärksammar eleverna vissa brister i både sin uträkning och förståelse av problemet, 

vilket antyder att eleverna besitter ett logiskt tänkande (Pólya 1970). Elevernas yttranden 

under intervju kan även likställas med steg 4 att se tillbaka i Pólyas problemlösningsfaser 

och steg 7 bedöma svaret rimlighet i Lesters problemlösande tankeprocesser. Steg 4 och 

7 innebär att eleven löst problemet och kontrollerat sina steg fram till lösningen (Pólya 

1970; Lester 1988). Därmed upptäcker eleverna nya sätt och lösningsmetoder på 

problemet.  Reflektionen som eleverna gör visar en ny dimension i deras tankeprocesser 

som de inte uppvisade i början av studien. Slutsatsen som kan dras är att elevernas tidigare 

förståelse för vad det innebär att genomföra steget förstå frågan har utvecklats genom att 

de inser betydelsen av att sortera och välja ut relevant information. Elevernas tidigare 

förståelse genomgår därmed en assimilation då den tillägnas en ny kognitiv dimension 

(Piaget 1953).  

När eleverna löser problem utan fingerfemman använder de sig inte av steget rita 

enkelt för att stödja lösningen. Utifrån hur eleverna tidigare har arbetat med 

problemlösning kan vi konstatera att de vid slutet av interventionsstudien är mer förtrogna 

med att överföra informationen i problemen till en bild. Elevernas utveckling är speciellt 

synlig då de i större utsträckning reflekterar över deras val av bild och bildens funktion. 

Förändringen synliggör att eleverna under arbetet med strategikonceptet utvecklar det 

som McIntosh (2008) benämner som omvärldskunskap. Beroende på hur bred 

omvärldskunskap som eleverna besitter påverkar det möjligheterna för dem utifrån 

vardagsproblemet applicera en matematisk modell. Huruvida ett matematiskt problem är 
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inom elevens kognitiva referensramar eller inte påverkar hur hen tar till sig och förstår 

problemet (Jakobsson & Nilsson 2011: Klapp 2015).   

Elevernas förståelse för de olika problemen påverkar hur de använder sig av steget, 

skriv på mattespråk under undersökningsperioden. Resultatet av hur eleverna löser 

problemlösningsuppgifter utan och med fingerfemman visar att många av eleverna kan 

se sambandet mellan bilden och det matematiska symbolspråket. I elevernas lösningar 

efter interventionerna kan vi se att steget rita enkelt och skriv på mattespråk tydligare 

kompletterar varandra. I jämförelse med hur eleverna innan interventionen löser problem 

då de enbart skriver uträkningen och svaret på lösningen. Enligt (Olsson & Forsbäck 

2011) har eleverna tillägnat sig en djupare förståelse för hur räknesätten används och 

vilken information användningen ger. Då de förstår sambandet och utfallet av räknesätten 

i förhållande till räknehändelserna i problemet (Olsson & Forsbäck 2011). Olsson & 

Forsbäck (2011) menar vidare att eleverna nu i större utsträckning ser räkneoperationen i 

fler dimensioner, vilket är väsentligt för att bedöma svarets rimlighet i nästkommande 

steg.  

Vid steget är svaret rimligt ställer en del elever sig frågande till vad det var steget 

syftar till. Däremot kan vi vid slutet av studien konstatera att antalet elever som bedömer 

svarets rimlighet har ökat. Eleverna kontrollerar då svarets rimlighet genom att 

exempelvis granska uträkningen av problemet. Det här innebär att elevernas förståelse av 

att kontrollera rimligheten i svaret och likväl steget är svaret rimligt har ackommoderats 

(Piaget 1953). Följande steg kan jämföras med steg 7 bedöma svarets rimlighet i Lesters 

problemlösande tankeprocess. I steg 7 uppmanas eleven att kontrollera svaret mot 

bakgrund av de strategier som de använder samt avgöra om svaret är rimligt. Lester 

(1988) menar att det leder till att eleven lär sig när och hur olika strategier används 

effektivt. Emellertid kan det konstateras att eleverna behöver arbeta vidare med steget är 

svaret rimligt för att ytterligare minimera felberäkningarna. Anledningen till att många 

elever i början av undersökningsperioden hoppar över det här steg kan enligt Olsson & 

Forsbäck (2011) bero på att majoriteten av eleverna upplever att steget är problematiskt 

att genomföra. De saknar de kunskaper och erfarenheter som behövs vid 

rimlighetsbedömning, vilket är något som den framtida undervisningen ytterligare 

behöver ge dem för att de i högre grad ska bli förtrogna med stegets innebörd.  

Avslutningsvis är eleverna vid slutet bättre på att organisera och planera sin lösning 

med hjälp av fingerfemman. Vidare har elevernas kunskaper om lösningen av olika 

problem både assimilerats och ackommoderas utifrån stegen i strategikonceptet (Piaget 
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1953). Eleverna upplever inledningsvis att strategikonceptet är tidskrävande med 

bakgrund i att de tidigare inte metodiskt och kontinuerligt arbetat med modeller för 

problemlösning. Efter arbetet med strategikonceptet inser eleverna metodens 

användbarhet, då de i större utsträckning kan orientera sig i problemen (Ahlberg 1995). 

Genom ovanstående konstaterande kan vi komma fram till att användningen av 

fingerfemman stärker elevernas problemlösningsförmåga, då elevernas språk och tankar 

utvecklas parallellt. Genom arbetet med fingerfemman använder eleverna sitt tal, 

skriftspråk och bildspråk, vilka är tre uttrycksmedel som Ahlberg (1995) framhäver har 

en stor inverkan på deras utveckling och lärande. 

 

 

7.3 Slutsats och förslag till vidare forskning 

Studien bidrar med ämnesdidaktiska implikationer beträffande utveckling av elevers 

problemlösningsförmåga vid användning av Olsson & Forsbäcks femstegsmodell, 

fingerfemman. Med den här infallsvinkeln ämnar vi belysa problemlösningens betydelse 

i matematikundervisningen. Resultatet visar att eleverna tydligare och mer systematiskt 

orienterar sig och planerar sitt tillvägagångssätt vid användning av fingerfemman vid 

problemlösning. 

Under insamlingen av det empiriska materialet uppmärksammades innebörden av 

det muntliga matematiska resonemanget vid problemlösningen. Därför hade ett intressant 

vidare forskningsområde varit att undersöka hur elevers problemlösningsförmåga i grupp 

förändras vid användning av strategikonceptet fingerfemman. Både tidigare forskning 

och våra tidigare erfarenheter belyser vikten av att diskutera och samtala kring 

matematisk problemlösning. Genom implementeringen hade man kunnat undersöka vilka 

matematiska resonemang som förs i relation till strategikonceptet fingerfemman.  
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I 
 

Bilagor 

8.1 Bilaga A - Intervjufrågor till eleven (före arbetet med 
fingerfemman) 

Början av lösningsprocessen: 

1. Vad var det första du gjorde när du fick uppgiften? 

2. Hur tänkte du att du skulle kunna lösa uppgiften? 

 

Under lösningsprocessen: 

1. Hur tänkte du när du löste uppgiften? 

2. Kan du berätta vilka olika steg du genomförde uppgiften på? 

3. Varför valde du att … 

4. Hur tänkte du när du valde att… 

5. Hur är den här bilden ett stöd för lösningen? 

6. Skulle du kunna förklara… 

7. Vad betyder denna matematiska formeln?  

 

Efter lösningsprocessen: 

1. Hur skulle du berätta för någon annan att du har löst uppgiften? 

2. Vad kan vara svårt med problemlösningar? 

3. Vad tycker du är svårast med att lösa problemlösningsuppgifter? 

4. Hjälpte bilden dig att lösa uppgiften?  

5. Känner du dig osäker på någon del i lösningen? 

6. Känner du att du saknar någon strategi för att lösa uppgiften? 

 

 

Intervjufrågor (efter arbetet med fingerfemman) 

Vad tycker du om att använda fingerfemman när du/ni arbetar med problemlösning? 

Kan du visa mig hur du löste uppgiften med hjälp av fingerfemman?  

 

Början av lösningsprocessen: 

1. Vad var det första du gjorde när du fick uppgiften? 

2. Hur tänkte du att du skulle kunna lösa uppgiften? 

 

Under lösningsprocessen: 

1. Förklara vilka steg du löste uppgiften på? 

2. Varför valde du att… 

3. Tror du att det finns ett annat sätt att lösa problemet på?  

 

Efter lösningsprocessen: 

1. Fungerade fingerfemman som ett stöd när du skulle lösa uppgiften? 



  

 

II 

2. Förstår du alla fingrarna? 

3. Vilka fingrar brukar du använda? Hur använder du dem? 

4. Vad var svårt? Vad var lätt? 

5. Fråga/lyssna hur eleven kollar att svaret är rimligt?  

Om eleven inte gör det: Hur kan du veta att svaret är rimligt? Hur gör du för att ta 

reda på det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

III 

 

8.2 Bilaga B – Elevuppgifter vid observation 

• Problem 1 ”bokmärken”- Lena har 28 bokmärken och Maria har 16. Lena vill att 

hon och Maria ska ha lika många. Hur många bokmärken måste hon ge till Maria? 

(Ahlberg 1995:162) 

• Problem 2 ”spökhuset”- Ett spökhus har fyra våningar. På varje våning bor det 

hälften så många spöken som på våningen under. Högst upp bor det fyra spöken. 

Hur många spöken bor i huset? (https://iskolan.wikispaces.com/Börja+bakifrån)  

 

8.3 Bilaga C Under interventionen med fingerfemman  

• Du har pinnar som är 20 cm och 30 cm. På vilka sätt kan du lägga ut dessa pinnar 

för att mäta upp en sträcka som är 1m? (Sjöström & Sjöström 2016:203). 

• 32 godisbitar kostar 10 kronor. Hur många bitar får du för 25 kronor? (Hagland, 

Hedrén & Taflin 2005:220)  

 

8.4 Bilaga D Efter interventionen  

• Problem 3 ”tavlan” - Elsa har ett band som är 200 cm långt. Hon sätter det som 

en ram runt en kvadratisk tavla med sidan 30 cm. Hur lång bit blir kvar av bandet? 

(Olsson & Forsbäck 2011) 

• Problem 4 ”askar” – Julia har tre askar med sudd. I den röda asken är det hälften 

så många som i den gula asken. Det är tre sudd fler i den blå asken än i den gula. 

Hur många sudd finns det i den röda asken om det är 13 sudd i den blå? (Olsson 

& Forsbäck 2011: K36).  

• Problem 5 ”borden” - I ett klassrum finns 6 runda bord. Vid 5 av borden sitter 4 

barn och vid ett av bord sitter 3 barn. Hur mång barn är det i klassrummet?  

• Problem 6 ”busskön” - Naima står som nummer 4 i kön till bussen. Sofia står 

längre bak och det är två personer mellan Naima och Sofia. Det står lika många 

bakom Sofia som framför. Hur många personer är det i kön? (Olsson & Forsbäck 

2011: K36).  

 

8.5 Bilaga E – Elevuppgifter i elevhäftet 

 

• En snigel kryper upp för en 10 m hög mur. Varje dag kryper den upp 4 m, men 

varje natt glider den ner 2 m. Snigeln börjar krypa på måndag morgon. Vilken dag 

är den uppe på kanten? (Sjöström & Sjöström 2016:205).  

• Om det är 20 personer i ett rum och alla skakar hand med varandra en gång, hur 

många handskakningar blir det sammanlagt? (Boesen 2007:188). 

• I en fotbollsserie finns det 12 lag. Varje lag ska möta alla andra lag två gånger. 

https://iskolan.wikispaces.com/Börja+bakifrån
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a) Hur många matcher spelar varje lag? 

b) Hur många matcher spelas sammanlagt under serien?  

http://www.matematikbokenxyz.se/elever1/ewExternalFiles/Y%20L

axor%20Samtliga.pdf 

• I en klass med 19 barn delar fröken ut två skrivböcker och en räknebok till varje 

barn. Hur många böcker delar hon ut? (Ahlberg 1995:162). 

  
• Jag har 1500 meter till skolan. Hur många meter cyklar jag till och från skolan 

under en skolvecka? (Sjöström & Sjöström 2016:49) 

• Den stora ficklampan väger 126 g utan batteri. Med de två stora batterierna väger 

den 438 g. Hur mycket väger ett stort batteri? (Sjöström & Sjöström 2016:294). 

 

8.6 Bilaga F - Observationsguide 

 
Introduktion  

• Presentation av problemet (hur presenterar läraren problemet?) muntligt/skriftligt 

• Hur fördelar läraren lektionstiden? 

 

Problemet  

• Metod (använder läraren någon metod vid problemlösning?) 

• Bemötande av elevfrågor (hur besvarar läraren frågor från eleverna? ledande, 

utmanande?) 

• Vilka frågor ställer eleverna? (“fattar inget”, vad ska jag göra) 

• Vem ställer eleverna frågor till? (lärare/elev?) 

• Hur självständiga är eleverna? (ber de om hjälp mycket?)  

• Används konkret material? isåfall hur? 

• Uppmanar läraren eleverna att lösa problemet på ett annat sätt? 

• Uppmanar läraren eleven att kontrollera svaret? 

 

 

 

 

 

 

http://www.matematikbokenxyz.se/elever1/ewExternalFiles/Y%20Laxor%20Samtliga.pdf
http://www.matematikbokenxyz.se/elever1/ewExternalFiles/Y%20Laxor%20Samtliga.pdf


  

 

V 

8.7 Bilaga G – Missivbrev  

Missivbrev 

Hej!  

Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen på grundlärarprogrammet med inriktning 

mot arbete i årskurs 4–6 på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver vårt sista examensarbete 

inom matematik och matematikdidaktik.  I vårt arbete kommer vi att undersöka hur 

elevers problemlösningsförmåga förändras vid användning av lösningsrutinen 

fingerfemman.  

Vår ambition är att klassen ska arbeta med problemlösningsstrategin under ca fyra 

veckor. Under veckorna kommer eleverna att arbeta med ett problemlösningshäfte där 

elevernas anteckningar kommer att analyseras för att kunna besvara forskningsfrågan. Vi 

kommer ytterligare också att genomföra en observation med kompletterande intervjuer 

eleverna. Intervjuerna kommer att spelas in och därefter transkriberas. Intervjuerna och 

dokumentationerna av elevlösningarna kommer enbart att användas till 

forskningsändamål och efter avslutad transkription kommer samtliga inspelningar att 

raderas. Resultatet av studien kommer att vara anonymt vilket innebär att varken 

elevernas namn, skola, kommun eller lärare kommer att presenteras. Elever och lärare har 

när som helst möjlighet att under hela processen avbryta sin medverkan. Examensarbetet 

kommer att publiceras på Linnéuniversitets publiceringsplattform DiVA.  

För att använda det insamlade materialet och intervjuerna behöver vi få 

vårdnadshavares samtycke. Genom att du/ni ger ert godkännande för att ert barn deltar i 

vår studie bidrar ni till lärares kunskaper om elevers problemlösningsförmåga. I talongen 

nedan fyller du/ni i ja eller nej till om ni/du ger ert samtycke till att ert barn deltar 

i studien.  Talongen lämnas senast den 13 april till Emma Om Emma inte har fått in 

talongen efter den 13 april innebär det att ert barn inte kommer att delta i studien.  

 

Vid eventuella frågor eller funderingar kan du/ni höra av er till oss eller vår handledare.  

Med vänliga hälsningar, 

Lisa Jansson & Sofia Nilsson 

Mail: lj222nv@student.lnu.se eller sn222nk@student.lnu.se  

Handledare: Thomas Dahl  

Mail: thomas.dahl@lnu.se  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

mailto:lj222nv@student.lnu.se
mailto:sn222nk@student.lnu.se
mailto:thomas.dahl@lnu.se
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Ja (   ) eller Nej (  ) jag/vi tillåter att mitt barn deltar i studien  

 

 

Ort/datum/år         ____________________________ 

 

 

Vårdnadshavare namnunderskrift                                Elevens namnunderskrift 

 

 ___________________________  ___________________________ 

 

Vårdnadshavares namnförtydligande                 Elevens namnförtydligande  

 

______________________________ ___________________________ 
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