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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka hur olika elevgrupper i årskurs två kan använda sig 

av laborativt material i problemlösningar med flera steg, samt hur det framtagna 

materialet kan påverka elevernas förståelse och lösningsprocess.  

 

Studien bygger på observationer och elevintervjuer som bearbetas med hjälp av ett 

variationsteoretiskt ramverk samt ur ett fenomenografiskt perspektiv. Pólyas fyra faser är 

också en central del i studien som återkommer i diskussionsdelen.  

 

Resultatet visar att elevernas tidigare erfarenheter av laborativt material påverkar deras 

lösningsprocess och förmåga att lösa problemlösningsuppgifter i flera steg. Det visar 

också att materialets påverkan på elevernas lösningsprocess beror mycket på vilket 

material som används, vilken uppgift det handlar om samt elevernas kunskapsnivå. 

Påverkan kan vara både positiv och negativ. 

 

Nyckelord 

Abstrakta och konkreta handlingar, laborativt material, lösningsprocess, matematisk 

förståelse, Pólyas fyra faser, problemlösning i flera steg, problemlösningsförmåga.  

 

English title 
Problem solving in multiple steps using manipulatives 

- A qualitative study of how pupils can use manipulatives in connection with problem 

solving in multiple steps 

 

Tack! 

Vi vill tacka alla som varit medverkande i vår studie och på så sätt gjort den möjlig att 

genomföra. Ett särskilt tack till Berit Roos-Johansson för bra och konstruktiv 

handledning.  
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1 Inledning 
 

Under våra verksamhetsintegrerade-dagar har vi upptäckt att flera elever har svårigheter 

att lösa problemuppgifter i flera steg. Vi har också märkt att det finns stora skillnader på 

hur olika lärare använder laborativt material i undervisningen när det gäller 

problemlösning. Detta märktes extra tydligt när vi genomförde det nationella 

bedömningsstödet i taluppfattning (Skolverket, 2018b). Det gjorde att vi blev intresserade 

av att undersöka hur laborativt material påverkar elevernas lösningsprocess i samband 

med problemlösning i flera steg. Rystedt och Trygg (2010) stärker våra observationer och 

skriver vidare att flertalet elever har svårigheter med det abstrakta matematikinnehållet 

och att det fysiska materialet kan vara till hjälp. För att kunna undersöka elevernas 

lösningsprocess bör problemen som behandlas inte vara standardproblem som kan finnas 

i olika läroböcker, utan problem som ger eleverna möjlighet att arbeta kreativt (Taflin, 

2007).  

 

Problemlösning i flera steg är en central del i elevernas matematikundervisning och kan 

i vissa fall vara svårt att konkretisera på ett elevnära och tydligt sätt. Skolverket (2011) 

lyfter vikten av att arbeta med olika arbetssätt där eleverna får använda sig av flera olika 

sinnen till exempel känsel, hörsel och syn i matematikundervisningen. Dessa sinnen kan 

användas på flera olika sätt genom att arbeta med laborativt material. Detta visar i sin tur 

att laborativt material är något som kan användas som hjälpmedel inom matematiken. Det 

matematiska innehållet handlar inte endast om det abstrakta utan även om att eleverna får 

upptäcka och skapa matematik (Skolverket, 2011).  

 

Studien är viktig för att få en djupare förståelse kring hur laborativt material kan användas 

i matematikundervisningen, i synnerhet när eleverna arbetar med problemlösning i flera 

steg, samt få en större insikt kring hur det framtagna materialet kan påverka elevernas 

förståelse och resultat. I det centrala innehållet under problemlösning finns en punkt som 

lyder ”strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer” (Skolverket, 2018a, 

s. 56). Denna punkt är relevant för studien eftersom laborativt material kan ses som en 

strategi. Arbete med olika laborativa material gör att eleverna får ett varierat arbetssätt 

där de använder sig av flera olika metoder för att lösa matematikuppgifter. Målet med 

arbetet är att utveckla och stärka det laborativa lärandet i klassrummet.  

 

När det gäller problemlösningsuppgifter och elevernas problemlösningsförmåga kan det 

vara extra viktigt att ge eleverna chans att använda olika strategier för lösning samt 

eventuell hjälp av laborativt material. Taflin (2007) tar upp vikten av att få välja strategi 

när eleverna ska lösa uppgifter som de inte stött på tidigare. Det är också viktigt att arbeta 

med problemet i flera olika steg för att verkligen förstå hur problemet är uppbyggt och 

hur det kan lösas. Pólya (2014) har kommit fram till fyra olika faser som bör behandlas 

för att eleven, eller den som löser problemet, ska kunna få fram en lösning som hen 

förstår.  

 

Möllehed (2001) har gjort en undersökning där han valt att titta närmre på hur resultatet 

blir när elever använder, respektive inte använder, laborativt material i 

problemlösningsuppgifter. För att bygga vidare på hans undersökningar kommer den här 

studien istället ta upp hur det laborativa materialet kan påverka elevernas lösningsprocess. 

Därav ligger fokus i den här studien mer på vägen mot lösningen jämfört med Mölleheds 

(2001) undersökning där fokus låg på korrekta svar och resultatet. Eftersom 

problemlösning handlar om att använda flera olika matematiska förmågor (Lester & 

Lambdin, 2006) blir det intressant att se hur eleverna tänker och hur de använder det 
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laborativa materialet i lösningarna. Lester och Lambdin (2006) beskriver vidare att målet 

med matematikundervisningen i skolan är att eleverna ska utveckla en djupare förståelse 

för matematiska begrepp och metoder. Det bästa sättet att nå en djupare förståelse för 

matematiska begrepp och metoder är att utmana eleverna med problemlösningsuppgifter 

där eleverna får lära sig olika strategier som passar för flera olika uppgifter. För att nå 

detta sätt att tänka måste problemlösningsuppgifterna som eleverna får lösa ligga på en 

tillgänglig och utmanande nivå, där problemet byggs på vad eleverna redan vet och kan 

(Lester & Lambdin, 2006).  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med arbetet är att undersöka hur olika elevgrupper i årskurs två kan använda sig av 

laborativt material i problemlösningar med flera steg, samt hur det framtagna materialet 

kan påverka elevernas förståelse och lösningsprocess.  

 

Frågeställningar:  

• Hur kan laborativt material användas av elever i arbete med problemlösningar i 

flera steg? 

• Hur kan laborativt material påverka elevernas förståelse? 

 

2.1 Viktiga begrepp 
  

Nedan listas de begrepp som är centrala för vår studie.  

 

Problemlösning 

När elever arbetar med problemlösning handlar det om att eleverna arbetar med uppgifter 

som är främmande för eleven genom att eleven inte kan se en lösning direkt och på så sätt 

inte är en så kallad rutinuppgift. I problemlösning får eleverna själva komma fram till en 

lösningsmetod, där får också deras självständiga tänkande och reflektioner stimuleras 

(Pólya, 2014; Skolverket, 2017).  

 

Laborativt material  

Rystedt och Trygg (2010) beskriver laborativt matematikmaterial som något som är 

materiellt och konkret. Laborativt material skall kunna gå att känna på, undersöka, 

hanteras på olika sätt och flytta. I den här studien används stenar och pengar som 

laborativt material. Pengarna kategoriseras som verklighetsnära material eftersom de är 

realistiskt pedagogiskt material (Rystedt & Trygg, 2010). Vi kategoriserar även stenarna 

som verklighetsnära material eftersom de är ett naturligt elevnära material.  

 

Problemlösningsförmåga 

Enligt Skolverket (2017) handlar problemlösningsförmågan om att elever ska kunna lösa 

enkla problem, och att kunna använda sig av någon metod eller strategi som är anpassad 

till uppgiften. Elevers problemlösningsförmåga är individuell där en elev kan tycka att 

uppgiften är rutin och en annan elev behöver genomgå en krävande tankeprocess 

(Möllehed, 2001). 

 

Flerstegsproblem  

Ett flerstegsproblem är ett problem som kräver mer än en uträkning. Detta innefattar alltså 

problemuppgifter där den som löser problemet får använda fler än ett räknesätt samt där 

problemet är uppdelat i flera delar (Yan & Lianghuo, 2006).  

 

Lösningsprocess 

Lösningsprocessen nämns ofta under arbetets gång och definieras som den process som 

leder fram till problemets lösning. Detta innefattar alltså alla handlingar och allt arbete 

som eleverna utför från början av problemet ända tills de har hittat lösningen.  
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Abstrakta och konkreta handlingar 

Rystedt och Trygg (2010) skriver att matematiken är en abstrakt lära och en process där 

målet med matematikinlärningen är att eleven kan använda abstrakta konstruktioner. 

Något som räknas som abstrakt är räkneoperationer till en problemlösning, exempelvis är 

3 stenar och 4 stenar tillsammans 7 stenar konkret medan räkneoperationen 3+4=7 som 

är abstrakt kan användas i alla situationer oavsett vilka enheter som behandlas. Konkreta 

handlingar definieras i detta arbetet som situationer där eleven använder sig av något eller 

några av sina fem sinnen, det vill säga något vi kan ta på, se eller flytta på, medan 

abstrakta handlingar kan vara något som uppfattas i tanken (Rystedt & Trygg, 2010).  
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3 Litteraturbakgrund  
Under avsnittet litteraturbakgrund introduceras relevant tidigare forskning för vår 

fallstudie. Forskningen berör områdena; problemlösning, laborativt material, 

problemlösningsförmåga samt strategier och metoder vid problemlösning. 

 

3.1 Vad är problemlösning och vad säger styrdokumenten?  

 

Skolverket (2017) definierar problemlösning som olika uppgifter eller situationer där 

eleverna inte i förväg har kännedom om hur problemet kan lösas. Eleverna behöver då 

testa och prova sig fram för att kunna hitta en lösning på problemet. Möllehed (2001) 

styrker detta genom att definiera ett problem som en situation som kräver en lösning, där 

eleven vill medverka och som från början saknar en metod för att nå målet.  

 

I syftet står det att undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar och stärker sina 

kunskaper för att kunna lösa olika matematiska problem. Eleverna skall också kunna 

reflektera över olika valda strategier och metoder i samband med 

problemlösningsuppgifter (Skolverket, 2018a).  

 

Enligt Lester (1983) skall tre olika villkor uppnås för att en matematikuppgift skall kunna 

anses vara ett problem. Det första villkoret är att eleven som tar sig an problemet både 

vill hitta en lösning samt behöver finna en lösning på problemet. Det andra villkoret 

handlar om att det inte finns något tillgängligt tillvägagångssätt som försäkrar en 

fullständig lösning. Det sista villkoret innebär att eleven som utför problemet måste göra 

någon slags ansträngning för att kunna finna en lösning.  

 

3.2 Problemlösningsförmåga  

 

Eleverna skall genom undervisningen i matematik ges möjligheten att utveckla sin 

problemlösningsförmåga genom att kunna formulera egna problem samt kunna lösa olika 

problem med hjälp av bestämda metoder och strategier (Skolverket, 2018a).  

För att eleverna skall kunna utveckla sin problemlösningsförmåga är det viktigt att 

eleverna inte endast får arbeta med standardproblem samt rutinuppgifter som kan finnas 

i läroböckerna. Eleverna behöver bli introducerade för problem där de behöver tänka 

logiskt och anstränga sig för att kunna lösa problemet, för att på så sätt tillämpa metoder 

och strategier i nya situationer (Boaler, 2011).  

Berggren (1998) poängterar att problemlösningsförmågan är en betydelsefull förmåga 

som alla elever behöver träna på och utveckla. För att kunna bli en god problemlösare 

anser Berggren (1998) att eleverna behöver kunna behärska överslagsräkning, 

taluppfattning, rimlighetsbedömning och huvudräkning. Dessa fyra olika områden ger 

eleverna goda verktyg för att kunna använda sig av olika metoder och strategier i 

problemlösning och för att sedan kunna bedöma om deras lösningar är sannolika. I 

praktiken hävdar Berggren (1998) att det är enklast om läraren arbetar med dessa områden 

i större utsträckning och att de på så sätt genomsyrar all matematikundervisning.  
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3.3 Vilka metoder och/eller strategier kan eleverna använda i 
problemlösning? 

 

Enligt Möllehed (2001) finns det många olika strategier att använda sig av. Han beskriver 

att elevernas strategival associeras med deras medvetenhet om strategier såväl som deras 

förmåga att förstå, organisera och planera, genomföra, kontrollera och värdera (Möllehed, 

2001). Dessa förmågor kan liknas vid Pólyas (2014) fyra faser som alla individer som 

arbetar med ett problem inom matematik bör gå igenom. Berggren (1998) skriver också 

om fyra olika steg om hur eleverna kan tänka när de löser problemlösningsuppgifter. 

Enligt Berggren (1998) är det bra att använda en struktur eller mall som eleverna, speciellt 

de elever som har svårt att komma igång, kan använda sig av tidigt eftersom 

problemlösningarna endast blir mer omfattande och svårare med tiden. När eleverna 

använder sig av en sorts struktur är det också lättare för dem att gå tillbaka och kunna 

redogöra för vad de gjort för exempelvis läraren. 

 
3.3.1 Pólyas första fas 

 

Enligt Pólya (2014) handlar den första fasen om att förstå problemet. Han beskriver detta 

som fasen där eleven inte bara måste förstå problemet utan också vilja lösa problemet. 

Pólya (2014) fortsätter med att beskriva hur läraren kan hjälpa till med att kontrollera om 

eleven verkligen har förstått de olika delarna som problemet består av. Till exempel kan 

läraren fråga eleven vad texten i problemet betyder, vilka delar som är relevanta och vad 

som är okänt i problemet (Pólya, 2014).  

 

Boaler (2011) har gjort en undersökning över hur elever använder sig av Polyas fyra faser 

för att lösa problem. Enligt Polyas teori bör eleven som tagit sig an ett problem börja med 

att försöka förstå problemet. Eleven kan ställa frågor till sig själv så som – Vad är det 

som ska besvaras? Vad finns det för olika delar i problemet? (Boaler, 2011).  

Berggrens (1998) struktur presenteras också som fyra olika steg där det första steget 

handlar om att eleverna först måste se och förstå problemet. De kan ställa sig frågor så 

som förstår jag vad problemet handlar om/går ut på? Om eleven känner att det känns 

lättare kan hen formulera om problemet med egna ord eller teckna bilder.  

3.3.2 Pólyas andra fas 

 

Den andra fasen beskrivs som planeringsfasen (Pólya, 2014). Här ska eleven planera hur 

lösningen kan gå till och vilket eller vilka räknesätt som kommer användas i uträkningen. 

En lärare kan hjälpa eleverna med att få en idé till en plan genom att ställa frågor eller ge 

förutsättningar som gör att eleven rör sig i rätt riktning mot lösningen (Pólya, 2014). För 

att gå igenom planeringsfasen skriver Pólya (2014) om att eleverna kan använda sina 

erfarenheter av tidigare genomförda problem. När eleverna tänker tillbaka till de 

genomförda problemen kanske de kan se ett samband eller en strategi som de vet fungerar 

för den här sortens problem (Pólya, 2014).  

Berggren (1998) beskriver också att det andra steget handlar om att planera. Här skall 

eleven välja en strategi och göra upp en plan över hur hen tänker lösa problemet. Precis 

som Pólya (2014) skriver handlar det alltså om att skapa sig en egen plan över hur 

lösningen kan gå till.  
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Boaler (2011) skriver att steg nummer två handlar om att lägga upp en plan genom att 

exempelvis göra upp ett diagram, rita upp problemet eller pröva med ett enklare likadant 

fall. Enligt Boaler (2011) är det dock här som många elever i matematiksvårigheter faller. 

Eftersom elever i matematiksvårigheter ofta har svårt att se samband kan detta medverka 

att erfarenheter och liknelser med andra uppgifter inte syns lika tydligt som för elever 

som inte är i svårigheter i matematik.  

3.3.3 Pólyas tredje fas 

 

Enligt Pólya (2014) handlar det tredje steget om att genomföra själva lösningen till 

uppgiften. Att genomföra lösningen är den lättaste av de fyra faserna eftersom den fasen 

endast kräver tålamod, det är också den mest givande delen för elevernas eget 

självförtroende (Pólya, 2014). Berggren (1998) styrker detta och skriver att det är viktigt 

att eleven försöker utföra sin planerade plan genom att våga testa och prova sig fram. 

Eleven kan exempelvis ta hjälp av att rita bilder eller diagram och skriva ner eventuellt 

resultat. Boaler (2011) tillägger att eleven även bör granska alla sina genomförda steg.  

 
3.3.4 Pólyas fjärde fas 

 

Det fjärde steget handlar enligt Pólya (2014) om att se tillbaka på den fullständiga 

lösningen. Berggren (1998) skriver precis som Pólya (2014) att eleven skall kontrollera 

sin lösning på uppgiften och ger även förslag på olika frågor som eleven kan ställa till sig 

själv. Eleven kan ställa sig själv frågor så som fungerade min plan? Hade jag kunnat lösa 

uppgiften på något annat sätt? Lee (1982) tillägger en tredje fråga som eleverna kan ställa 

sig själva och det är om svaren de har fått fram är rimliga. De vanligaste misstagen som 

lågpresterande elever gör är att de har för bråttom och bara gör något med de tal som är 

representerade i problemet utan att egentligen reflektera över vad de gör eller vad det är 

som efterfrågas i problemet (Lee, 1982).  

 
3.3.5 De fyra faserna i praktiken  

 

I praktiken föreslår Berggren (1998) att arbeta med strukturen kontinuerligt i helklass för 

att på så sätt vänja eleverna att arbeta med en mall för att sedan successivt göra mer 

komplicerade problemlösningar. Han skriver dock att det kan vara en god ide att eleverna 

får arbeta i mindre grupper, för att de skall kunna diskutera sina lösningar tillsammans. 

Enligt Berggren (1998) är det en stor utmaning hos eleverna att kunna förklara hur de har 

tänkt när de löst ett problem. Genom diskussion kan eleverna upptäcka att det finns flera 

olika strategier att lösa ett problem på. Berggren (1998) listar olika strategier som elever 

kan använda sig av när de arbetar med problemlösning. Dessa strategier är; uppskatta och 

prova, försöka hitta ett mönster i problemet, rita ett diagram eller en bild, försöka hitta 

och lösa ett liknande problem fast i en enklare version, lösa problemet bakifrån, använda 

sig av någon slags uppställning inom matematik eller tillverka någon slags modell.  
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3.4 Vad säger forskarna om laborativt material i samband med 
problemlösning? 

 

Laborativt material kan kategoriseras på flera olika sätt, ett av sätten är verklighetsnära 

material (Rystedt & Trygg, 2010). Denna kategoriseringen innehåller oftast pedagogiskt 

material som är elevnära och realistiskt. Laborativt material bör komma in i 

undervisningen på ett naturligt sätt genom att vara lättillgängligt för alla eleverna när de 

känner att de vill eller behöver använda det. På så sätt kan eleverna med hjälp av läraren 

få upptäcka att de kan använda sig av olika sorters laborativt material för att finna flera 

lösningar på samma problem (Berggren, 1998). 

 

Berggren (1998) skriver om elever som har blivit ”matematikskadade”, med detta menar 

han elever som tydligt visar att de på något sätt har tappat intresset för matematiken och 

som inte hänger med i undervisningen. Dessa elever har ofta tappat självförtroendet och 

känner att de inte kan någon matematik alls. Berggren (1998) ger en rad olika förslag på 

hur en lärare kan fånga upp dessa elever och ett av dessa förslag är att arbeta med 

laborativt material. Att arbeta med laborativt material i matematikundervisningen gynnar 

alla elever men särskilt de elever som är matematikskadade. Genom att arbeta med 

konkret material får eleverna utveckla sin kreativitet och på så sätt kanske finna flera sätt 

att lösa ett problem på (Berggren, 1998). Enligt Berggren (1998) har många elever svårt 

att ta till sig matematik men han skriver att han inte tror att det beror på att själva 

matematiken som ämne är svårt utan att det är läromedlens traditionsenliga upplägg som 

inte passar alla elever. Detta upplägg definieras som att de allra flesta läroböckerna är 

uppbyggda på samma sätt med ett exempel i början på kapitlet som följs av flertalet 

likadana uppgifter där endast den förmåga som tas upp i exemplet övas. Eleverna lär sig 

därmed av de likadana uppgifterna att siffrorna endast behöver bytas ut för att komma 

fram till rätt svar (Berggren, 1998).  

 

Möllehed (2001) skriver om sin studie där han studerar hur användning av laborativt 

material kan påverka elevers lösningar i samband med problemlösningsuppgifter. Han 

har studerat olika elevgrupper som arbetade med problemlösningsuppgifter både med 

laborativt material respektive utan laborativt material. De matematiska uppgifter som 

utarbetades hade det laborativa materialet som bas, han specificerar dock inte vilket 

material som användes. Hans resultat visade att eleverna som fick använda sig av 

laborativt material för att lösa problemlösningsuppgifterna hade fler korrekta lösningar 

jämfört med de elever som inte fick använda sig av laborativt material. Eleverna som 

ingick i studien var noggrant utvalda med olika förutsättningar inom ämnet matematik.  

 

Möllehed (2001) har valt att analysera sina resultat av studien som han utfört och har 

kategoriserat de inkorrekta lösningar som förekommit. En av kategorierna han använder 

sig av kallar han för “visuell förståelse” och han påpekar att vissa elever har svårt att se 

geometriska figurer och annat på ett matematiskt sätt och därmed glömmer bort en del av 

uträkningen när uppgiften ska lösas. Möllehed (2001) observerar då att elever som har 

svårt att se de matematiska delarna i en bild skulle kunna hjälpas av att använda laborativt 

material. Precis  

 

som Berggren (1998) och Lee (1982) skriver är det ofta de elever som har problem med 

matematiken som hjälps mest av det laborativa materialet. Men resultatet som Möllehed 

(2001) kom fram till var att alla elever som fick chans att använda laborativt material fick 

fram fler korrekta svar på sina problemlösningsuppgifter.  
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Engvall (2013) skriver också om det laborativa materialets användning i klassrummet och 

påpekar att det laborativa materialet måste tillföra något för eleverna för att spela någon 

roll i undervisningen. Hon beskriver att den ena anledningen att använda sig av laborativt 

material är för att stödja uppbyggnaden av en ny strategi och tankeform för eleverna att 

använda i framtida matematiska problem. Den andra anledningen att använda sig av 

laborativt material är för att hjälpa eleverna med att befästa och påminna om en strategi 

eller tankeform som de har använt sig av tidigare (Engvall, 2013). Engvall (2013) 

fortsätter med att beskriva att det är många lärare som använder det laborativa materialet 

som en omväxling eller lek istället för ett hjälpmedel som kan användas för att skapa 

djupare förståelse. Orsaken till att många lärare använder det laborativa materialet på 

detta sättet är på grund av de starka och vackra färgerna, vilket ofta förknippas med lek 

för eleverna om de inte är vana vid att använda materialet under lektionstid (Engvall, 

2013).  

 

Engvall (2013) fortsätter med att beskriva hur det laborativa materialet inte endast hjälper 

elever, utan att det även kan förvirra elever om de inte har fått arbeta med det tidigare och 

har en strategi för hur materialet ska användas. Hon skriver också att det laborativa 

materialet kan hindra elevers utveckling inom matematik eftersom de endast får en 

strategi att använda för att lösa problem, istället för att hitta nya metoder. Engvall (2013) 

poängterar att det laborativa materialet måste användas tillsammans med andra strategier 

som eleverna får lära sig.  
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4 Teoriavsnitt 
 

I teoriavsnittet kommer vi lägga fram de teorier vi kommer använda oss av under 

analysstadiet. De teorier som är främst förekommande är fenomenografi och ett 

variationsteoretiskt ramverk som kan kopplas till lösningsprocessen.  

 

4.1 Fenomenografi 

 

I detta arbetet används fenomenografi som ett verktyg gällande analys av intervju och 

observation. 

 

Variationsteorin är en teori om lärande som härstammar från fenomenografins 

forskningsansatser, vilket betyder att de två teorierna har mycket gemensamt 

(Riddersporre & Persson, 2017). Fenomenografin är teorin som handlar om hur 

erfarenheter påverkar hur människor uppfattar fenomen i omvärlden. Fenomenografin 

fokuserar på de kvalitativt skilda sätt, alltså de personliga och individuella sätt, som olika 

människor upplever fenomen och hur dessa olikheter framträder för varje individ (Lo, 

2014; Reis, 2015). 

 

Inom fenomenografin finns det två olika perspektiv som kallas för första ordningens 

perspektiv samt andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv handlar om 

att läraren beskriver ett fenomen som är aktuellt för undervisningssituationen. Inom 

matematiken skulle detta exempelvis kunna handla om en problemlösningsuppgift som 

läraren vill ska lösas på ett visst sätt för att få fram ett resultat. Andra ordningens 

perspektiv handlar istället om hur eleverna tar emot och upplever det som skall läras och 

på så sätt blir elevernas uttalande och handlingar i fokus (Reis, 2015).  

 

4.2 Variationsteori 

 

I detta arbete ligger också ett teoretiskt ramverk med variationsteorin i fokus. Merparten 

av ramverkets teoretiska begrepp kommer från variationsteorin. De används eftersom de 

problemlösningsuppgifter som utarbetats granskas och utformas med hjälp av fyra 

variationsteoretiska begrepp.  

Variationsteori handlar om att ett fenomen blir kartlagt på olika sätt genom att det är något 

som varierar och allt annat hålls konstant. På sätt kan en elev upptäcka olika aspekter 

inom fenomenet som annars kanske inte skulle upptäckas (Reis, 2015; Marton & Booth, 

1997). Reis (2015) hävdar att ett matematiskt begrepp eller innehåll blir meningsfullt först 

när eleven får de olika fenomenen belysta från flera olika håll samt får möta samma 

fenomen i flera olika sammanhang. När en lärare arbetar med variation i klassrummet 

skapar hen förutsättningar för att eleverna skall få en djupare förståelse kring olika 

matematiska fenomen. Genom variation ger läraren också verktyg till eleverna för att de 

själva skall kunna upptäcka vad som är speciellt med ett matematiskt fenomen genom att 

kunna urskilja, separera och generalisera (Reis, 2015; Lo, 2014).  

Marton och Tsui (2004) skriver om att det finns flera olika sätt att variera lärandematerial. 

Det ena sättet är att behålla samma objekt men att fokusera på flera olika aspekter med 

objektet, till exempel olika delar på ett djur. Det andra sättet är att behålla samma fokus 

men att ändra objektet, till exempel färg på olika djur (Marton & Tsui, 2004). 

Riddersporre och Persson (2017) tar också upp att variationer av lärandematerial kan 
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variera, till exempel visar de ett exempel där barn får uppleva talet tre på flera olika sätt 

för att visa att mängden tre kan bestå av vad som helst och att det är ett antal och inte ett 

speciellt objekt. I det ovan nämnda exemplet visas urskiljning där antalet urskiljs från 

icke relevanta aspekter som färg och form (Marton & Tsui, 2004).  

 

Riddersporre och Persson (2017) beskriver två centrala begrepp inom variationsteorin, 

urskiljning och variation. De skriver vidare att ett variationsteoretiskt synsätt är att 

lärandet ses som förändringar i barns sätt att uppfatta världen. För att de 

variationsteoretiska delarna i ett barns perspektiv ska fungera krävs det att barnen har 

uppmärksammat att det finns variation i omvärlden (Riddersporre & Persson, 2017). 

Marton och Tsui (2004) skriver vidare att en förutsättning för att barn ska utveckla 

förståelsen av ett fenomen är att de uppfattar likheter och olikheter av samma fenomen. 

Urskiljning och variation är inte de enda centrala begrepp som finns inom variationsteorin 

utan Marton och Tsui (2004) tar också upp kritiska aspekter. Ett begrepp som hör till 

kritiska aspekter och som har små men distinkta skillnader är kritiska drag (Ming & Wing, 

2016). Dessa fyra begrepp används för att skapa ett ramverk för studien. Begreppen 

förklaras tydligare nedan. 

 
4.2.1 Urskiljning 

 

Urskiljning handlar om att kunna urskilja vad som är relevant och vad som inte är relevant 

för en uppgift. Detta kan handla om att kunna urskilja antal från form och färg eller att 

urskilja ett matematiskt innehåll från ett annat (Marton & Tsui, 2004).  

 
4.2.2 Variation 

 

Variation handlar istället om att något i uppgiften varierar, att talen i uppgiften varierar 

medan räknesättet är konstant, eller att talen är konstanta och att räknesättet varierar 

(Riddersporre & Persson, 2017).  

 
4.2.3 Kritiska aspekter 

 

De kritiska aspekterna kan definieras på flera olika sätt där den gemensamma nämnaren 

är att det handlar om att de kritiska aspekterna är viktiga för att problemet ska förstås av 

alla parter som är med och arbetar med det (Marton & Tsui, 2004). En kritisk aspekt 

skulle kunna vara uppgiftens utformning, elevernas förförståelse eller kunskapsnivån hos 

den som löser uppgiften. Det skulle också kunna vara mindre beståndsdelar där 

räknesättet eller de termer som finns med i uppgiften är kritiska aspekter (Ming & Wing, 

2016).  

 
4.2.4 Kritiska drag 

 

Kritiska drag hör ihop med kritiska aspekter men skillnaden är att de kritiska dragen 

handlar mer om de fysiska delarna som form, orientation och färg. De kritiska dragen är 

alltså mer praktiskt inriktade än de kritiska aspekterna som är grundade i en teoretisk 

ståndpunkt (Ming & Wing, 2016). Kritiska drag kan alltså förklaras som en dimension av 

de kritiska aspekterna, där stor, brun, schäferhund är kritiska drag och storlek, färg och 

ras är de kritiska aspekterna (Lo, 2014). 
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5 Metod  
I detta avsnitt presenteras valda metoder och material som studien baserats på. Avsnittet 

behandlar områdena; urval, datainsamling, genomförande, tillförlitlighet och etiska 

aspekter. Under rubriken genomförande nämns också hur både observationsschemat, 

intervjuguiden samt problemlösningsuppgifterna har konstruerats.  

 

5.1 Urval  

 

Vi valde att samla in vår data genom observationer och intervjuer från den skola där vi 

båda två har haft verksamhetsintegrerade dagar samt vår tredje verksamhetsförlagda 

utbildning. Detta betyder att vi använde oss av ett så kallat bekvämlighetsurval när vi 

kontaktade skolan. Ett bekvämlighetsurval grundar sig på att forskarna väljer de 

studieobjekt som finns nära till hands (Denscombe, 2018). Detta berodde på att skolan 

låg nära och att eleverna var kända för oss sedan tidigare. Två stycken klasslärare från 

årskurs två kontaktades för att fråga dem om de kunde tänka sig att låta oss utföra vår 

studie i deras klasser. Vi skickade ut missivbrev (se bilaga A) till alla elever i de båda 

klasserna. De vårdnadshavare som godkände studien gav tillåtelse att deras barn blev 

observerade och intervjuade. I den ena klassen fick vi 20 godkännanden, vilket var alla 

elever i den klassen, och i den andra tvåan fick vi 15 stycken godkännanden av 19. Under 

vår verksamhetsförlagda utbildning var en av oss placerad i den ena klassen. I den andra 

klassen hade vi varit ett fåtal gånger tidigare.  

 

Utförandet av undersökningen i årskurs två var ett medvetet val som gjordes. Detta för 

att elevernas kunskaper om att lösa problemuppgifter var kända utifrån våra 

verksamhetsintegrerade utbildningar. Undersökningen sågs också som en tidig 

förberedelse för de nationella proven i matematik. När vi genomförde det nationella 

bedömningsstödet i taluppfattning som är utformat av skolverket (2018b) upptäcktes 

bristfälliga kunskaper hos vissa elever när de beräknade problemuppgifter i flera steg. Vi 

valde att utföra vår studie i två parallellklasser eftersom detta ökade reliabiliteten genom 

att vi kunde undersöka fler elever som haft olika erfarenheter med laborativt material i 

klassrummet.  

 

5.2 Datainsamling  

 

För att samla in data till studien har observationer under problemlösning i grupp och 

intervjuer varit våra primära insamlingsmetoder.  

 
5.2.1 Observation 

  

Studien utfördes bland annat som en deltagande observationsstudie. En deltagande 

observation kan se ut på många olika sätt och graden av deltagandet i observationen kan 

variera. Vi valde att använda oss av observationen som kallas deltagande som observatör 

vilket innebar att det var känt för studieobjekten att de blev observerade (Denscombe, 

2018). Deltagande som observatör innebar även att vi använde oss av elever som var 

kända för oss och observerade dem i grupper i en vardaglig situation (Denscombe, 2018). 

Vi valde också att konstruera ett observationsschema (se bilaga B) vilket gjorde det lättare 

att följa elevernas resonemang.  
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5.2.2 Elevintervjuer 

 

Vi valde även att använda oss av elevintervjuer för att samla in data till vår studie. 

Intervjuer kan vara utformade på två olika sätt, en öppen intervju och en mer strukturerad 

form av intervju. En strukturerad intervju är en intervjusort som baseras på att forskaren 

har bestämt frågor till ett specifikt ämne innan intervjun påbörjas (Dalen, 2015). Den 

strukturerade formen av intervju är den som användes i vår studie. Den här sortens 

intervju finns med som exempel när det gäller undersökningar av specifika ämnen (Dalen, 

2015). Till elevintervjuerna valde vi att konstruera en intervjuguide med frågor som 

ställdes till eleverna om problemlösningsuppgifterna. Vi valde ut ett fåtal elever för 

intervju som vi tyckte hade haft intressanta resonemang under observationen.  

 

5.3 Genomförande 

 

Det första steget i arbetet var att kontakta skolan och specifikt den årskurs vår studie 

fokuserade på. När vi fick godkännande av lärarna att utföra vår studie i deras klasser, var 

det andra steget att vi skickade ut ett missivbrev till alla elever. I brevet bad vi om 

vårdnadshavarnas tillåtelse att få genomföra observationer och eventuella intervjuer med 

deras barn.  

 
5.3.1 Förberedelse av observationsschema och intervjuguide 

 

För att formge vårt observationsschema tog vi inspiration från Skolinspektionens 

observationsschema för granskning av undervisning (Skolinspektionen, 2018). Ett 

observationsschema kan beskrivas som en manual som kan hjälpa till att strukturera 

observationen. Observationsschemat kan vara konstruerat som ett rutnät med olika 

kategorier där observatören kan skriva sina anteckningar om vad som händer under 

observationen inom varje kategori (Johansson & Svedner, 2010). Det 

observationsschema som användes under studiens observationer var utformat för att passa 

det innehållet som undersöktes. Genom att vi utgick från våra frågeställningar i 

observationsschemat fick vi fram rätt delar.  

 

När vi utformade vår intervjuguide (se bilaga C) tog vi hjälp från Boaler (2011) som har 

tagit fram en guide för hur intervjufrågor skulle kunna se ut. Guiden var utformad så att 

eleven skulle känna sig trygg och säker med personen som intervjuade. Intervjuguiden 

bör starta med två allmänna frågor till eleven som skapar en naturlig ingång till mer 

specificerade och strukturerade intervjufrågor som är uppbyggda för att undersöka det 

som studien handlar om (Denscombe, 2018).  

 
5.3.2 Förberedelse och föranalys av problemlösningsuppgifter samt urval av 
laborativt material 

 

För att hitta problemlösningsuppgifter i flera steg valde vi att titta igenom en del uppgifter 

som fanns i olika läroböcker, men även uppgifter som fanns med i det nationella 

bedömningsstödet i taluppfattning (Skolverket, 2018b). Vi valde att använda oss av två 

olika uppgifter för att låta eleverna arbeta med två olika sorters laborativt material, stenar 

och pengar. Dessa material valdes eftersom de passade de utarbetade uppgifterna som 

handlade om stenar och pengar. Materialet i stenuppgiften var utbytbart men stenarna 

användes för att det skapade en koppling mellan uppgift och material som blev tydlig för 
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eleverna. Dessa material gav möjlighet för eleverna att koppla uppgiften till något 

verklighetsnära vilket gav eleverna ett naturligt förekommande hjälpmedel. 

 

Det krävdes grundläggande kunskaper i addition, subtraktion och division för att kunna 

lösa uppgifterna. Dessa grundläggande kunskaper i matematik innebar att eleverna skulle 

kunna addition utan tiotalsövergång och subtraktion med tiotalsövergång med laborativt 

material som hjälp. Inom divisionen skulle eleverna kunna dividera med 2 som 

nämnare.  Utifrån vår verksamhetsförlagda utbildning hade vi vetskap om att de 

förkunskaper som krävdes för att lösa uppgifterna redan fanns hos de flesta eleverna i 

klasserna. Elevernas tidigare erfarenheter med laborativt material påverkade deras 

lösningsprocesser. Detta syntes eftersom en av klasserna inte använt sig av laborativt 

material särskilt mycket i matematikundervisningen och därmed förstod inte flertalet i 

elever från den klassen hur materialet skulle användas. Ett medvetet val var att eleverna 

inte fick strategier att lösa uppgifterna med innan uppgiften delades ut utan fick endast 

direktiv om att använda det laborativa materialet.  

 

Stenar 

Tyra har 25 vackra stenar. Eva har bara 11. Hur många stenar ska Tyra 

ge Eva för att de ska få lika många var? 

 

Den första uppgiften blev hämtad och anpassad från Mästerkatten 3A (Öreberg, 2013). I 

uppgiften som vi hade som grund var dock talen något högre och därför valde vi att 

anpassa uppgiften för de elever vi genomförde problemlösningsuppgifterna med. I arbetet 

med denna problemlösning fick eleverna använda sig av riktiga stenar som laborativt 

material (se bild 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 – Stenar  

Fotograf: Julia Johansson  
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Pengar 

Kalle köper en bil för 30 kr och en katt för 125 kr. Han lämnar fram 200 

kr. Hur mycket får han tillbaka?  

 

Den andra uppgiften inspirerades av det nationella bedömningsstödet i taluppfattning 

(Skolverket, 2018b) som utfördes tidigare under året. Även den här uppgiften anpassades 

efter den årskurs vi utförde våra problemlösningsuppgifter i. Eftersom vi hade kännedom 

om elevernas förkunskaper som var med i studien gjordes dessa anpassningar innan 

undersökningen påbörjades. Vi hade även elevernas kunskapsnivå i åtanke när vi letade 

efter problemlösningsuppgifter som skulle passa både studien och eleverna.  

När eleverna arbetade med problemlösningen fick de använda sig av pengar som 

laborativt material (se bild 2). Att använda pengar var ett val som gjordes för att det fanns 

nära till hands i klassrummen samt att det var ett verklighetsnära material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2 – Pengar  

Fotograf: Gunilla Alm  

 
5.3.3 Genomförande av problemlösningsuppgifter 

 

Vi började med att dela in alla elever i de olika klasserna som hade fått godkänt att vara 

med i studien i mindre grupper om 3–4 elever i varje grupp. Vi hade ungefär två timmar 

på oss per klass att genomföra problemlösningarna och våra elevintervjuer. På så sätt 

räknade vi ut att vi skulle ha ungefär en kvart för varje grupp att utföra 

problemlösningarna. Innan vi tog ut en grupp i taget till ett grupprum presenterade vi oss 

för klassen. När grupperna sedan kom in i grupprummet hade de penna och sudd med sig. 

Vi förklarade för eleverna att de skulle få göra en eller två stycken problemlösningar med 

laborativt material. Vi visade upp det laborativa materialet för eleverna och diskuterade 

kort var det var för något samt att de på något sätt skulle använda sig av materialet när de 

löste uppgifterna. Innan vi delade ut den första problemlösningen till eleverna berättade 

vi för dem att vi skulle sitta och anteckna medan de arbetade. Vi förklarade även att de 

var helt anonyma och i vårt observationsschema kallades de för elev 1, elev 2, elev 3 och 

elev 4. När eleverna genomförde problemlösningsuppgifterna samarbetade de flesta och 

skrev ner sina lösningar på pappret. När eleverna kände sig klara med första uppgiften 

samlade vi in den. Därefter fortsatte eleverna antingen med den andra uppgiften eller gick 

in i klassrummet igen beroende på hur lång tid det tagit. När alla lösningar hade samlats 

in valdes en elev ut från gruppen som blev intervjuad. Eleven valdes ut på grund av sina 

resonemang under lösningsprocessen.  
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5.3.4 Genomförande av elevintervjuer 

 

Under intervjuerna fick eleverna berätta hur de löste problemet samt hur gruppen använde 

sig av det laborativa materialet. Intervjun utfördes i samma rum som grupperna satt i när 

de utförde problemlösningsuppgifterna. När intervjun utfördes utgick vi från 

intervjuguiden där frågor om elevernas tankesätt, räknesätt och upplevelse av det 

laborativa materialet ställdes. När eleverna tillfrågades om de ville göra intervjun 

klargjordes det att det var frivilligt och att eleverna kunde säga nej om de inte ville. Under 

intervjun satt eleven på ena sidan av bordet och vi som intervjuade satt på andra sidan. 

Eftersom det var viktigt att eleven kände sig så bekväm som möjligt ställde vi några frågor 

om vad som hade hänt i skolan medan vi inte varit där. Dessa uppvärmningsfrågor var 

frågor som kunde användas för att eleven skulle bli avslappnad och vilja samarbeta 

(Boaler, 2011). Därefter frågade vi om uppgifterna och påpekade extra noga att det inte 

fanns några rätt eller fel svar utan att vi endast ville veta hur de tänkte. Klasslärarna hade 

förberett sina klasser bra och eleverna visste vad som skulle hända vilket också förenklade 

hela processen. När intervjun var slut tackades eleven för sin medverkan och fick sedan 

återgå till lektionen.  

 

5.4 Tillförlitlighet och databearbetning 

 

Tillförlitlighet, eller reliabilitet, är svårt att mäta under en kort undersökning men 

diskuteras ändå i detta kapitel utifrån hur observationsschemat och intervjuguiden är 

uppbyggda (Johansson & Svedner, 2010). Observationsschemat som användes under 

studien var konstruerat utefter de frågeställningar som hela arbetet var byggt på. 

Observationsschemat hade rutor där observatören skrev noteringar och gjorde sina 

observationer, vilket gjorde att olika observatörer kunde skriva ner olika saker. Detta 

kunde ha påverkat reliabiliteten negativt men det kunde också öka chanserna till att 

observatörerna hade sett olika saker som kunde diskuteras vidare.  

 

Intervjuguiden var också utformad för att kunna ge svar på de frågeställningar som 

studien baserats på, men här undersöktes elevernas förståelse och tankar på djupet när det 

gällde de uppgifter som de fick lösa. Intervjuerna spelades in och transkriberades, vilket 

gjorde att informationen fanns både skriftligt och auditivt. Eftersom intervjuerna utfördes 

tillsammans med båda författarna kunde det bidra till likartad struktur på 

intervjutillfällena. Det är av stor vikt att intervjuerna utförs av samma intervjuare och att 

samma frågor ställs för att öka reliabiliteten (Johansson & Svedner, 2010). Eftersom 

intervjuobjekten var barn fick vi ibland ändra frågorna för att få fram ett mer utvecklat 

svar och ibland räckte det med att ställa frågorna som de stod. Intervjuguiden utarbetades 

under samma tidsperiod som observationsschemat eftersom intervjun var tvungen att ske 

direkt efter observationen. Återigen var det barnens minne och lösningsförmåga som 

styrde tidsperioden, där elevernas minne och förståelse kunde försvinna snabbt.  

 

För att bearbeta den data som samlats in gjordes transkriberingar av intervjuerna. Vi 

fortsatte att diskutera de noteringar som skrevs ner på våra observationsscheman utifrån 

våra frågeställningar. Därefter sammanställdes den relevanta informationen för vår 

undersökning. Att sammanfatta det relevanta från undersökningen och få fram ett resultat 

från flera olika frågor är väsentligt för att få fram ett underlag som används i avsnittet 

resultat och analys (Johansson & Svedner, 2010). De analysverktyg som användes för att 

bearbeta transkriberingarna och sammanfattningen av den relevanta informationen var 

vårt variationsteoretiska ramverk som innefattar begreppen urskiljning, variation, kritiska 
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aspekter och kritiska drag. Ett ytterligare analysverktyg som användes var 

fenomenografin ur ett första och andra ordningens perspektiv.  

 

5.5 Etiska aspekter 

Studien grundade sig på och tog hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna. Den 

första principen benämns som informationskravet och den handlar om att informera 

studieobjekten om studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002; Denscombe, 2018). Den andra 

principen kallas för samtyckeskravet och handlar om att människorna som deltog i studien 

medverkar frivilligt. Vi informerade även alla som deltog i studien om att de kunde ändra 

sig och dra sig ur studien när som helst om de hade velat (Vetenskapsrådet, 2002; 

Denscombe, 2018). Den tredje principen är konfidentialitetskravet, principen behandlar 

det skydd som deltagarna får i studien genom att all information och personlig data 

behandlas konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2002; Denscombe, 2018). Nyttjandekravet är 

den fjärde principen som handlar om hur data som samlats in ska användas i arbetet. Detta 

innebär att innehållet som samlas in endast får användas i forskningssyfte. 

Nyttjandekravet handlar också om att forskaren som utfört undersökningen inte får sprida 

sitt resultat eller sälja det vidare om det inte är i ytterligare forskningssyfte. Om resultatet 

säljs vidare till nya forskare är det viktigt att de följer samma etiska principer och riktlinjer 

som de forskare som utförde undersökningen första gången (Vetenskapsrådet, 2002; 

Denscombe, 2018).  

 

Vi följde de olika forskningsetiska principerna genom att vi skickade ett så kallat 

missivbrev hem till alla vårdnadshavare. I brevet informerade vi vårdnadshavarna om 

våra identiteter, vad forskningen skulle undersöka, hur den skulle genomföras samt att all 

data i studien endast skulle användas i forskningssyfte. Vi var ytterst noggranna med 

informationen om att deltagandet i studien var helt frivilligt samt att deltagarna hade rätt 

att dra sig ur när som helst. Brevet avslutades med vårdnadshavarens underskrift samt 

datum. Missivbrevet utformades med hjälp av Denscombes (2018) riktlinjer om vad som 

borde vara med i ett skriftligt samtyckesformulär.  
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6 Resultat och analys 
I det här avsnittet kommer resultatet från observationer och intervjuer redovisas. Därefter 

kommer resultatet analyseras utifrån ett fenomenografiskt perspektiv och vårt teoretiska 

ramverk. Resultatet och analysen presenteras med frågeställningarna som bas.   

 

6.1 Hur kan laborativt material användas av elever i arbete med 
problemlösningar i flera steg? 

 

För att beskriva vår gruppindelning har vi valt att göra en tabell.  

I tabellen går det att se vilka grupper som utförde de olika problemlösningsuppgifterna 

samt vilka elevintervjuer som presenteras i resultatet. Alla grupper hann inte göra båda 

problemlösningsuppgifterna eftersom vi hade en utsatt tidsbegränsning för alla grupper. 

Vi varierade vilken uppgift som grupperna började med. De intervjuer som benämns “Ej 

relevant” innebär att dessa elevintervjuer inte gav någon ytterligare information än det 

som samlades in vid observationstillfället.  

 

Tabell 1  

Tabell över elevgruppernas genomförda uppgifter samt representanter av elevintervju.  

 
Stenuppgiften Pengauppgiften Intervju 

Grupp 1 X X Elev 2 

Grupp 2 X X Ej relevant 

Grupp 3 
 

X Ej relevant 

Grupp 4 X 
 

Ej relevant 

Grupp 5 X 
 

Elev 1 

Grupp 6 X X Elev 6 

Grupp 7 X X Elev 3 

Grupp 8 X 
 

Ej relevant 

Grupp 9 X X Elev 5 

Grupp 10 X X Elev 4 
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6.1.1 Första uppgiften  

 

Vi har valt att redovisa resultatet av elevernas användning av laborativt material utifrån 

två olika problemlösningsuppgifter. Den första uppgiften lyder: 

 

Tyra har 25 vackra stenar. Eva har bara 11. Hur många stenar ska 

Tyra ge Eva för att de ska få lika många var? 

 

Utifrån vårt observationsschema kan vi se att sex av de nio grupperna väljer att använda 

det laborativa materialet, alltså stenar, direkt efter de läst igenom uppgiften. En av de 

resterande grupperna försökte lösa uppgiften utan material men stötte på problem, och 

det var först när eleverna blev påminda att använda stenarna som de löste uppgiften. De 

två sista grupperna använder inte materialet alls men får ändå fram att det ska flyttas över 

7 stenar från Tyras hög genom att använda sig av huvudräkning och räkneoperationer 

(11+7=18 och 25–7=18). En av grupperna använder materialet efter att de blev påminda 

om att använda det men räknar fel antal stenar i de olika högarna. Därmed fick den 

gruppen fel svar efter att de använt sig av stenarna.  

Under observationstillfället påminner vi några av grupperna som glömmer bort stenarna 

att använda dem. Vi påminner eleverna efter fem minuter om de inte har rört det 

laborativa materialet för att se hur eleverna använder det.  

 

Grupp ett  

Den här gruppen tar fram stenarna direkt och börjar göra två högar. En hög med 25 stenar 

och en hög med 11 stenar. I den här gruppen löser de uppgiften med huvudräkning innan 

de börjar använda stenarna. Stenarna används för att dubbelkolla att de kommit fram till 

rätt lösning. Eleverna tar stenar från Tyras hög och flyttar dem till Evas hög tills det blir 

lika många i varje hög. 

 

Grupp två 

Här tar gruppen fram stenarna direkt och gör två högar, med 25 stenar i ena högen och 11 

i den andra högen. Den här gruppen använder sig inte av något räknesätt utan väljer 

istället att testa sig fram tills högarna får samma antal stenar. Eleverna flyttar alltså stenar 

från Tyras hög till Evas hög.  

 

Grupp fyra 

I den här gruppen tar alla elever egna stenar och skapar högar med. Alla elever utom en 

börjar räkna med stenarna. Den elev som inte använder sig av stenarna löser uppgiften i 

huvudet innan hen löser uppgiften med hjälp av stenarna.  

 

Grupp fem 

Dessa elever försöker lösa uppgiften utan stenarna men förstår inte hur de ska göra. 

Eleverna glömmer bort det laborativa materialet och blir påminda av oss. Därefter 

använder sig gruppen av materialet och löser uppgiften. En elev i gruppen reagerade på 

att stenarna är olika stora, hen frågar oss om en stor sten kanske kan bytas ut mot två små 

stenar.  

 

Grupp sex 

I den här gruppen är det bara en elev som försöker lösa uppgiften. Eleven försöker 

förklara sin lösning för resten av gruppen genom att visa med stenarna. Hen börjar med 

att ta fram materialet och gör två högar, en med 25 stenar och en med 11 stenar. För att 

lösa uppgiften flyttas stenar från Tyras hög till Evas hög.  
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Grupp sju 

Den här gruppen använder sig inte av stenarna alls. Eleverna prövar istället först med att 

flytta över fem stenar från Tyras hög till Evas hög genom huvudräkning. Detta ger 20 

stenar i Tyras hög och 16 i Evas hög. Då förstår eleverna att det är sju stenar som ska 

flyttas från Tyras hög till Evas hög. De använder sig av både addition (11+7=18) och 

subtraktion (25–7=18) i sina räkneoperationer för att lösa uppgiften.  

 

Grupp åtta 

Den här gruppen använder inte stenarna i början. En elev i gruppen får fram rätt svar 

genom huvudräkning, och det är bara den eleven som förstår hur problemet kan lösas. 

Eleven väljer att använda materialet för att visa för resterande elever i gruppen hur hen 

har tänkt. Hen gör två högar med 25 stenar i den ena och 11 stenar i den andra. Eleven 

låter resten av gruppen räkna stenarna efter att sju stenar läggs över i Evas hög. Gruppen 

räknar då fel och detta gör att de inte kommer fram till någon lösning.  

 

Grupp nio 

Den här gruppen använder materialet direkt, men lägger fel antal stenar i de olika högarna. 

När de inte kommer fram till någon lösning dubbelkollar de antalet stenar och kan därefter 

lösa uppgiften med hjälp av materialet. Gruppen kan inte överföra det konkreta materialet 

till en abstrakt räkneoperation. De försöker rita sin lösning istället.  

 

Grupp tio 

Här används materialet direkt. Eleverna skapar två högar med 25 stenar i en hög och 11 

stenar i den andra högen. Eleverna dubbelkollar för att se om de har rätt antal stenar, men 

räknar fel och kan inte lösa uppgiften. Därefter gör de om hela proceduren där de tar rätt 

antal stenar och kan då lösa uppgiften.  

 
6.1.2 Sammanfattning av första uppgiften  

 

Det första steget i problemlösningsuppgiften är att se hur stor skillnad det är 

mellan Tyras hög och Evas hög (14 stenar i skillnad). Det här steget hoppar alla 

grupperna över och går direkt vidare till steg två. Det andra steget är att se hur 

många stenar som ska flyttas över från Tyras hög till Evas hög. Det här steget 

kommer alla grupper fram till, men tre av grupperna svarar inte på frågan utan 

skriver istället hur många stenar det är i varje hög. Det mest framträdande 

tillvägagångssättet för att lösa uppgiften är att använda materialet som hjälp.  
 
6.1.3 Andra uppgiften  

 

Kalle köper en bil för 30 kr och en katt för 125 kr. Han lämnar fram 

200 kr. Hur mycket får han tillbaka?  

 

Den andra problemlösningsuppgiften genomförs av sju grupper där beräkningen av 

uppgiften inte görs med pengar av någon av grupperna. Fyra av grupperna tar fram pengar 

i början. Två av dessa grupper använder pengarna på ett matematiskt sätt, de andra två 

grupperna plockar bara med pengarna och använder dem inte för att lösa uppgiften. Två 

grupper använder inte pengarna alls under beräkningen. I en grupp plockar eleverna fram 

pengarna först efter att de får fram en lösning på uppgiften.  
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Grupp ett 

Den här gruppen använder inte pengarna utan de glöms bort. Eleverna löser problemet 

med hjälp av addition (30+125=155) och subtraktion (200–155=45).  

 

Grupp två 

Här tas pengarna fram efter att gruppen läst uppgiften. Pengarna används för att 

representera de olika talen som finns i uppgiften. Materialet används inte för att lösa 

uppgiften, utan de använder huvudräkning istället. Här skriver eleverna ner svaret på 

pappret i slutet (200–155=45). 

 

Grupp tre  

Den här gruppen tar fram pengarna efter att de läst uppgiften. Eleverna plockar fram 

pengar för att representera de tal som finns i uppgiften. Därefter använder eleverna 

huvudräkning. Eleverna skriver ner svaret på pappret (200–155=45). En av eleverna 

dubbelkollar att allt stämmer och använder då materialet.  

 

Grupp sex 

Den här gruppen tar fram pengar efter att ha läst uppgiften. Alla elever tar pengar till sig 

själva. En elev i gruppen använder sig av uppställning för att lösa uppgiften (30+125=155 

och 200–155=45). All de andra i gruppen skriver av.  

 

Grupp sju 

Här används inte pengarna. Eleverna försöker lösa uppgiften med räkneoperationer där 

addition (30+125=155) och subtraktion (200–155=85) finns med. En elev styr det hela, 

men vill att alla elever ska vara delaktiga. En annan elev gissar att 200–155=85 och därav 

blir lösningen felaktig.  

 

Grupp nio 

En elev i gruppen löser uppgiften med hjälp av uppställning (30+125=155 och 200–

155=45). De andra två eleverna i gruppen plockar fram materialet efter att eleven som 

löser uppgiften berättar sitt svar. Eleverna löser inte uppgiften med hjälp av pengarna utan 

skriver av eleven som löst uppgiften.  

 

Grupp tio 

Gruppen plockar fram pengarna efter att ha läst uppgiften men använder dem inte för att 

lösa uppgiften. De använder sig av addition (30+125=155) och subtraktion (155–

200=45).  
 
6.1.4 Sammanfattning av andra uppgiften 

 

Det första steget i den andra problemlösningsuppgiften är att lägga ihop kostnaden för 

bilen och katten (30+125=155) vilket alla grupperna gör på ett eller annat sätt. Två av 

grupperna använder sig av huvudräkning och skriver inte ner räkneoperationen på 

pappret. Resterande grupper skriver räkneoperationen på pappret, antingen genom 

uppställning eller term-term=differens. Det andra steget i uppgiften är att subtrahera 

kostnaden för både bilen och katten från summan av de pengar som lämnas fram (200–

155=45). Det här steget utför alla grupperna men endast fem av grupperna skriver 

uträkningen på rätt sätt. En av grupperna byter plats på termerna (155–200) och en annan 

av grupperna får fram fel svar (200–155=85). Det mest framträdande tillvägagångssättet 

för att lösa den här uppgiften är att använda uppställning eller huvudräkning utan att 

använda materialet.  
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6.2 Analys  

Vid nio tillfällen av sexton löstes uppgifterna abstrakt och problemet beräknades antingen 

med huvudräkning eller med olika räkneoperationer. Vid ett tillfälle av sexton användes 

endast det konkreta materialet dock berodde det på att de hade svårigheter med att koppla 

den abstrakta handlingen med det konkreta materialet. Vid sex tillfällen av sexton löstes 

uppgiften både genom abstrakta och konkreta handlingar genom användning av det 

laborativa materialet. Grupperna gjordes medvetet och alla elever hade olika erfarenheter 

och upplevelser av problemlösning i flera steg med laborativt material. Detta kan bidra 

till att eleverna upplevde materialet och det matematiska innehållet på olika sätt (Lo, 

2014; Reis, 2015).  

Variation 

Genom att arbeta med variation i undervisningen skapar läraren förutsättningar för att 

eleverna skall få använda sig av flera inlärningsstilar samt utveckla en djupare förståelse 

för olika matematiska fenomen (Reis, 2015). En elev i en av grupperna förstod direkt hur 

problemlösningsuppgiften skulle lösas genom huvudräkning. Eleven försökte först 

förklara med ord för de andra eleverna hur hen tänkt men de andra eleverna förstod inte. 

Eleven började då ta fram materialet, alltså stenarna och använde dem för att visa och 

förklara hur hen kommit fram till sin lösning. På så sätt blev det mer konkret och tydligare 

för de andra eleverna i gruppen hur eleven löst uppgiften vilket resulterade i att alla 

förstod hur de kunde lösa problemlösningsuppgiften. Detta går att koppla till Reis (2015) 

definition om hur ett matematiskt innehåll blir begripligt och meningsfullt först när eleven 

får ett fenomen belyst från flera olika håll och möter innehållet i flera sammanhang.  

 

De olika talen som finns med i problemlösningsuppgifterna är representerade både 

abstrakt i texten samt konkret med hjälp av stenarna och pengarna. Riddersporre och 

Persson (2017) hävdar att det är av stor vikt att eleverna får möta olika variationer av 

lärandematerial och på så sätt få en inblick över att exempelvis talet tjugo kan vara både 

en tjugolapp och tjugo stenar. Variation av lärandematerialet kan bidra till att fler elever 

får en förståelse av det matematiska innehållet.  

 

Urskiljning  

Urskiljning handlar bland annat om att kunna urskilja vad som är relevant och inte när 

det kommer till matematiska uppgifter (Marton & Tsui, 2004). För eleverna i den här 

studien gällde det alltså att kunna urskilja vad som behövde göras och vad som var 

relevant information. Eftersom uppgifternas innehåll inte innehöll någon orelevant 

information krävdes ingen större urskiljning i den fasen, utan den kom senare när det 

gällde det laborativa materialet. Eleverna hade stora svårigheter att urskilja vilket 

räknesätt de skulle använda sig av. Detta kan bero på att problemlösningsuppgifterna var 

flerstegsproblem som krävde två olika räknesätt för att lösas. Urskiljning kan också 

handla om att visa hur ett antal kan representeras på flera olika sätt (Riddersporre & 

Persson, 2017). För att representera de olika talen som fanns med i den första uppgiften 

om stenar fanns både ett abstrakt (skriftligt) och ett konkret (stenar) sätt. När en elev 

frågade om en stor sten kunde bytas ut mot två mindre stenar visas det tydligt att eleven 

inte kunde urskilja vad som var antalet utan endast trodde att storleken spelade roll.  

 

När det gäller den andra uppgiften med pengarna fanns det flera olika valörer (200, 100, 

50, 20, 10, 5 och 1) och här var det viktigt för eleverna att urskilja vilka valörer som skulle 

behövas för att kunna lösa uppgiften. Att kunna urskilja relevant material och fakta från 

det orelevanta är något som behövs för att eleverna ska kunna lösa uppgiften (Marton & 

Tsui, 2004). Eftersom ingen av eleverna använde pengarna för att lösa uppgiften, utan 
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mest som plockmaterial, var detta en urskiljning som inte gick att utföra för eleverna. 

Detta kan ha berott på att de inte arbetat med pengar matematiskt i klassrummet innan 

eller för att växlingen var alldeles för svår för eleverna. De allra flesta eleverna valde att 

lösa uppgiften med huvudräkning istället för att representera talen med hjälp av pengar, 

även om en grupp faktiskt använde pengarna efter att de löst uppgiften med abstrakta 

handlingar. Enligt Riddersporre och Persson (2017) kan representation av talen på flera 

olika sätt underlätta urskiljningen för eleverna. Under lösningsprocessen representerade 

eleverna inte talen på olika sätt vilket ledde till en ofullständig urskiljning.  

 

Kritiska drag  

Det finns flera olika kritiska drag som är viktiga att bearbeta och förstå under arbetet med 

problemlösningsuppgifter med laborativt material. Enligt Ming och Wing (2016) är 

kritiska drag fysiska egenskaper hos ett objekt, alltså färg, form, orientering och storlek. 

När det gäller stenuppgiften fanns flera olika kritiska drag, bland annat stenarnas form 

och storlek. När det gäller stenarnas storlek finns ett bra exempel som skedde under 

observationen. En elev i en grupp frågade om en av de stora stenarna kunde bytas ut mot 

två små stenar. Detta visar att de kritiska dragen storlek och form inte riktigt hade förståtts 

av eleven. Eleverna tyckte också att de olika högarnas positioner på bordet och högarnas 

storlek hade stor inverkan på lösningsprocessen, även om det inte var storleken som var 

i fokus utan att det var antalet stenar som var det viktiga. Detta visar att de kritiska dragen 

i uppgiften var uppenbara och att det fanns mycket som kunde förtydligas för eleverna. 

Genom att förtydliga och gå igenom de kritiska dragen hjälper det eleverna att förstå 

uppgiften (Lo, 2014). Eftersom undersökningen handlade om att se hur eleverna kunde 

använda det laborativa materialet blev det ett medvetet val att inte gå igenom de kritiska 

dragen innan uppgiften delades ut. Eleverna fick endast i uppgift att lösa problemet med 

hjälp av det laborativa materialet men fick inga strategier. Strategierna undveks eftersom 

det är en undersökning om hur laborativt material kan användas av elever i 

problemlösningsuppgifter i flera steg.  

 

I uppgiften som handlar om pengar finns flera kritiska drag, där elevernas förståelse för 

pengarnas värde saknades. Kritiska drag för pengarna i sig är bland annat deras form, 

skriften på sedlarna och deras värde. Dessa kritiska drag är viktiga för eleverna att känna 

till för att kunna använda sig av pengarna (Lo, 2014). Det märktes tydligt att eleverna inte 

hade arbetat matematiskt med pengarna innan i skolan. På grund av de kritiska dragen 

blev uppgiften svår att lösa för eleverna. Att eleverna inte förstod pengarnas värde kan 

vara en del i att de inte kunde lösa uppgiften med hjälp av laborativt material, men även 

växlingen mellan olika valörer kan ha påverkat elevernas upplevelse av materialet på ett 

negativt sätt. Att elevernas upplevelse av det laborativa materialet är positiv är av stor 

vikt för att materialet ska användas i lösningsprocessen (Ming & Wing, 2016).  

 
6.2.1 Sammanfattning  

 

Laborativt material kan användas på flera olika sätt i arbetet med problemlösningar i flera 

steg. De allra flesta eleverna använder materialet som ett hjälpmedel som förtydligar 

talens värde, men detta beror också mycket på vilket material som används och vilken 

tidigare erfarenhet eleverna har med materialet.  

 

I stenuppgiften använde nästintill alla grupper det laborativa materialet som hjälpmedel 

för att lösa uppgiften. Stenarna användes också ofta för att förklara för de andra eleverna 

i gruppen och för att kontrollera att de hade räknat rätt.  
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I pengauppgiften användes det laborativa materialet i några av grupperna som ett verktyg 

att representera talen i problemlösningsuppgiften och inte som ett hjälpmedel för att 

beräkna uppgiften. Det var även flertalet grupper som inte använde det laborativa material 

överhuvudtaget till pengauppgiften.  

 

6.3 Hur kan laborativt material påverka elevernas förståelse? 

 

Vi har valt att redovisa resultatet av hur laborativt material kan påverka elevernas 

förståelse i problemlösning i flera steg med hjälp av elevintervjuer och observationer. 

Eleverna från intervjuerna benämns som Elev 1, Elev 2, Elev 3, Elev 4, Elev 5 och Elev 

6. Här finns endast 6 elevintervjuer representerade eftersom de resterande intervjuerna 

inte gav något relevant resultat. Observationerna redovisas som en helhet.  

 

När Elev 1 blir intervjuad blir hen frågad “Hur kändes det att använda stenarna?”. 

Eleven löser uppgiften med hjälp av huvudräkning men använder stenarna i slutet. Eleven 

svarar att det gick “Bra [...] Fast jag hade kunnat det i huvudet [...] Jag använde stenarna 

för att jag skulle försöka förklara för de andra i gruppen.”. När eleven försökte förklara 

för de andra i gruppen valde hen att flytta stenar mellan Tyras och Evas högar. Eleven 

förklarar uppgiftens frågeställning för de andra i gruppen genom att betona de ord som 

har extra stor betydelse. Hen betonar att Kalle ska få tillbaka och att Tyra ska ge. 

 

Vid elevintervju 2 frågades eleven vad hen tycker om att använda stenarna. Elev 2 svarade 

att “det var rätt mycket till hjälp men de var rätt smutsiga [...] Jag tror att jag hade 

kunnat lösa problemet utan stenarna om jag hade målat istället.”. Eleven använder 

stenarna för att lösa uppgiften men kommer på andra sätt att lösa uppgiften på också.  

 

Elev 3 blir också intervjuad om stenuppgiften. Under intervjun blir eleven frågad vad hen 

tycker om att använda stenarna till uppgiften. Eleven svarar att “det var lite enklare [...] 

För att man tänker i hjärnan om man inte har något att räkna med. Då kan man använda 

händerna istället för tankarna”. Eleven visar att hen tycker det är lättare att använda sig 

av laborativt material för att beräkna uppgiften.  

 

När Elev 4 blir intervjuad frågas hen “Vad tyckte du om att använda stenarna?”. Eleven 

i fråga löser uppgiften med hjälp av uppställning och huvudräkning och svarar att “jag 

använde inte stenarna det hade blivit för enkelt”. Eleven beskriver vidare hur den andra 

uppgiften också är för enkel för eleven, och berättade att hen ofta löser 

problemlösningsuppgifter hemma.  

 

Vi frågar Elev 5 under intervjun om de använde pengarna när de beräknade uppgiften. 

Under observationen syns det att eleverna inte använder materialet men vi frågar ändå för 

att få höra elevens resonemang om materialet. Eleven svarar “Nej vi använde inget utan 

jag tänkte [...] Vi brukar inte räkna med pengar”. Detta är en intervju av tre där eleven 

svarar att de inte brukar använda sig av pengar i lärandesituationer.  

 

 

När Elev 6 blir intervjuad frågar vi eleven om hur det kändes att använda pengar till 

uppgiften. Varpå Elev 6 svarar “Stenarna var lättare för pengar kan man inte dela [...] 

Om jag inte haft pengarna hade jag inte haft något att räkna med. Nu kunde jag lägga 

fram dem så här [...] Det blev tydligare”. Eleven visar under intervjun hur hen använder 

sig av pengarna genom att plocka fram pengar som representerar talen i uppgiften.  
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Utifrån observationerna ser vi att de allra flesta grupperna inte planerar hur de ska 

använda det laborativa materialet för att lösa uppgifterna utan att de börjar prova sig fram 

direkt. Vi ser också att eleverna har sådan tilltro till det laborativa materialet att de inte 

kontrollerar sin lösning i slutet. Under intervjuerna svarar ändå flera elever att de 

kontrollerar sina lösningar i slutet. 

 

6.4 Analys 

 

Den här frågeställningen kommer analyseras utifrån ett fenomenografiskt perspektiv och 

det variationsteoretiska begreppet kritiska aspekter.  

 

Fenomenografi 

Fenomenografins andra ordningens perspektiv innebär att lärarens instruktioner kan 

upplevas och bli förstådda olika av olika elever (Reis, 2015). Fenomenografi är också en 

teori som innefattar elevernas olika förståelse och upplevelse av fenomen runt omkring 

dem (Lo, 2014). Eftersom förståelsen är svår att ta reda på får den data som samlats in stå 

till grund och bearbetas utifrån de begrepp som finns med i teoriavsnittet. Elevernas 

upplevelser av problemlösningsuppgifterna och hur de skulle lösas med hjälp av det 

laborativa materialet var väldigt olika där några elever förstod precis hur de skulle kunna 

använda materialet medan några elever inte alls förstod hur de skulle börja. Detta går att 

koppla till människors skilda upplevelser av olika fenomen och hur vi ser saker på olika 

sätt utifrån våra skilda erfarenheter (Lo, 2014; Reis, 2015). 

När eleverna blev intervjuade svarade de på frågor om hur de tyckte arbetet med 

materialet gick samt hur det kändes att använda materialet. En elev beskrev att det blev 

lättare att förstå uppgiften när hen fick använda materialet, eftersom “då kan man 

använda händerna istället för tankarna”. Detta uttryck visar på att eleven tyckte det var 

lättare att beräkna uppgiften med hjälp av material istället för att använda huvudräkning.  

 

Med den första ordningens perspektiv som utgångspunkt kan vi se att eleverna inte följde 

den struktur som vi hade tänkt att uppgifterna skulle kunna lösas efter. Första ordningens 

perspektiv innebär att analysen görs utifrån lärarens instruktioner och tankar, och inte 

utifrån elevernas tolkning av dessa instruktioner (Lo, 2014). Eleverna tittade inte tillbaka 

på sin lösning i slutet som vi tänkte att de skulle göra, utan hoppade istället över detta. De 

elever som berättade i intervjuerna att de kontrollerade sina svar i slutet kan ha gjort det 

på grund av inre press för att inte svara felaktigt på våra intervjufrågor. Andra ordningens 

perspektiv innebär också att elevernas handlingar och förståelse blir bearbetade istället 

för lärarens instruktioner (Lo, 2014). Eftersom beskrivningen från läraren om hur 

eleverna skulle lösa uppgifterna innehöll en instruktion om att använda materialet på 

något sätt betyder detta att alla grupper och elever fick samma möjlighet att lösa 

uppgiften. Den enda skillnaden på förståelse för hur materialet skulle användas och hur 

det kunde påverka elevernas förståelse i lösningsprocessen var om eleverna hade använt 

laborativt material tidigare eller inte i lärsituationer.  
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Kritiskaiaspekter 

När intervjuerna genomfördes blev det tydligt att eleverna hade olika erfarenheter 

gällande laborativt material. Ungefär hälften av eleverna hade använt laborativt material 

vid många tillfällen i klassrummet och var därför säkra på hur de skulle använda 

materialet. Den andra hälften hade svårigheter med att veta hur de skulle använda 

materialet och tyckte det var svårt att komma fram till en lösning med hjälp av det 

laborativa materialet. Detta tyder på att alla elever i de olika grupperna hade olika sorters 

förförståelse av hur de kunde använda laborativt material för att stärka deras förståelse. 

Även kunskapsnivån mellan de olika eleverna skiljde sig markant eftersom alla elever lär 

sig och tar in kunskap på olika sätt. Ett exempel på hur elevernas förståelse kan påverkas 

av det laborativa materialet är ett citat från Elev 1 ” Jag kunde det i huvudet [...] Jag 

använde stenarna för att jag skulle försöka förklara för de andra i gruppen.”. Eleven 

förstod hur hen skulle lösa uppgiften utan det laborativa materialet och löste uppgiften i 

huvudet, däremot förstod inte de resterande gruppmedlemmarna elevens resonemang. 

Eleven tog därför fram det laborativa materialet och började visa sin lösning genom en 

konkret handling. På så sätt förstod eleverna hur uppgiften kunde lösas genom laborativt 

material, vilket resulterar till att laborativt material kan påverka elevernas förståelse 

positivt. Vilket går att koppla till Ming och Wings (2016) förklaring över vad som kan 

anses som kritiska aspekter. De skriver att elevernas förförståelse och kunskapsnivå kan 

påverka hur eleverna ser och löser ett problem. Det var ett medvetet val att inte förklara 

de olika kritiska aspekterna som fanns i uppgifterna för eleverna för att se hur de 

hanterade dem. Hade det varit en uppgift som förekommit i den normala undervisningen 

hade läraren behövt gå igenom eventuella kritiska aspekter för eleverna. Detta för att alla 

elever skall få samma förståelse för uppgiften vilket behövs för att uppgiften skall kunna 

förstås av alla parter (Marton & Tsui, 2004). 

Ett annat citat som Elev 4 sa under sin intervju var “Jag använde inte stenarna det hade 

blivit för enkelt” Utifrån våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi kännedom om att 

denna elev är van att använda sig av laborativt material vid olika lärotillfällen och tycker 

nu att det känns för lätt att beräkna med. Eleven tyckte istället att en abstrakt handling 

med räkneoperationer var en större utmaning för hen. Kunskapsnivån hos en individ är 

en kritisk aspekt som kan påverka förståelsen antingen positivt eller negativt (Marton & 

Tsui, 2004). Vi har kännedom om att eleven har en hög kunskapsnivå inom 

matematikämnet, vilket kan ha hjälpt eleven att lösa uppgiften abstrakt. Det laborativa 

materialet hade ingen eller mycket liten påverkan på elevens förståelse för 

problemlösningsuppgiften.  
 
6.4.1 Sammanfattning 

 

De allra flesta eleverna förstod lättare när stenarna användes för att visa beräkningarna 

med konkreta handlingar. Några elever uttryckte att det blev lättare att förstå uppgiften 

när de fick använda materialet. Grupperna som helhet förstod lättare uppgiften om det var 

någon som använde stenarna för att förklara med hjälp av det laborativa materialet. En 

elev berättade att det laborativa materialet hade gjort uppgiften för enkel och att hen 

istället avstod från att använda stenarna, detta kan betyda att förståelsen inte påverkades 

alls av det laborativa materialet.  

 

Med pengarna blev det istället fler elever som inte förstod hur de skulle använda pengarna 

och istället valde att inte använda dem till att beräkna uppgiften med. När materialet 

användes skapades dock en mer konkret handling och en representation av talen som var 

lättare att förstå för vissa elever. 
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7 Diskussion  
 

I detta avsnitt redogörs för metoddiskussionen och resultatdiskussionen i förhållande till 

metodlitteraturen och litteraturbakgrunden.  

 

7.1 Metoddiskussion 

 

När vi samlade in data till studien utgick vi från ett bekvämlighetsurval, vilket betyder att 

vi valde studieobjekten som fanns nära till hands (Denscombe, 2018). Valet föll på skolan 

där vi hade vår senaste verksamhetsförlagda utbildning. I den ena klassen som vi valde 

hade en av oss sin senaste verksamhetsförlagda utbildning, den andra klassen hade vi 

endast träffat ett fåtal gånger. På så sätt kände vi den ena klassen bättre än den andra 

vilket påverkade elevernas bekvämlighet och trygghet med oss och som i sin tur kan ha 

påverkat elevernas svar under intervjun. Vi kunde även se en märkbar skillnad mellan 

elevernas olika erfarenheter och arbetssätt när de arbetade med 

problemlösningsuppgifterna. Vi hade räknat med att eleverna och dess lärare hade olika 

lärostilar vilket kan ha påverkat elevernas strategier och metoder. Däremot hade vi kunnat 

ta mer hänsyn till detta genom att baka in det i vår analys, vilket vi valde att inte göra, 

utan vi såg de båda klasserna som en helhet för att få ett större urval.  

Observationerna gjordes som en deltagande observationsstudie där studieobjekten var 

medvetna om att de blev observerade (Denscombe, 2018). Denna observationstyp tyckte 

vi passade bra för vår studie eftersom vi ville att eleverna skulle känna sig bekväma. Vi 

valde även att konstruera ett observationsschema som skulle finns som stöd under 

observationerna, vilket vi tyckte var till stor hjälp. När vi började analysera våra 

observationer saknade vi dock en del information som vi båda observerat men inte hunnit 

få nedskrivet på våra papper eftersom observationstillfällena gick väldigt fort. I efterhand 

hade vi önskat att vi även hade spelat in ljudet under observationerna så som vi gjorde 

när vi intervjuade eleverna. Detta hade kunnat öka reliabiliteten i undersökningen 

eftersom vi inte endast hade behövt förlita oss på våra minnen och anteckningar från 

observationsschemat.   

 

De elevintervjuer som utfördes hade kunnat modifieras något. Eftersom eleven som skulle 

bli intervjuad valdes ut direkt efter att problemlösningsuppgifterna var lösta blev det ett 

beslut som inte kunde diskuteras. Detta hade kunnat förändras genom att låta alla eleverna 

gå tillbaka till klassrummet efter att uppgifterna genomförts medan vi diskuterade vem 

som skulle bli utvald för att intervjuas. I den här delen av studien märkte vi också att vi 

inte hade reflekterat över att eleverna som blev utvalda skulle säga nej till intervjun. 

Eftersom det var en frivillig studie var detta naturligtvis en möjlig utgång, där eleverna 

som sa nej inte behövde intervjuas. Den intervjuguide som utformats för undersökningen 

innehöll flera olika sorters frågor och var utformad som en strukturerad intervju (Dalen, 

2015). Det fanns allmänna frågor som fanns med för att göra eleven avslappnad enligt 

Boalers (2011) guide. Det förekom även ämnesspecifika frågor om det studien undersökte 

som Dalen (2015) definierar som en strukturerad intervju samt en avslutningsfråga där 

eleven tillfrågades hur det kändes att bli intervjuad. Att börja med de allmänna frågorna 

och fortsätta med de mer specificerade frågorna som Denscombe (2018) lyfter var en god 

strategi. En del av frågorna behövde dock göras om eftersom eleverna inte uppfattade vad 

frågan verkligen handlade om. En fråga som flera elever inte förstod var “Kontrollerade 

du din lösning på slutet?” där ordet kontrollerade skapade missförstånd. Istället för att 
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använda ordet kontrollera valde vi att göra om meningen och fråga om eleverna hade 

“kollat att lösningen var rätt i slutet”.  

 

De problemlösningsuppgifterna som valdes ut för studien var två helt olika uppgifter med 

två olika material. Detta var för att ge eleverna två olika möjligheter att lösa olika 

uppgifter, men också för att vi lätt skulle kunna dra slutsatser och jämföra uppgifter med 

olika uppbyggnad och material. Något som märktes under observationerna och som 

diskuterades i resultatet var att pengarna till en av uppgifterna var svåra för eleverna att 

använda. Även om pengar är ett verklighetsnära material (Rystedt & Trygg, 2010) var det 

alldeles för svårt för eleverna att arbeta med. Om undersökningen ska göras om är det en 

bra idé att kontrollera elevernas tidigare förmåga och erfarenhet av laborativt material i 

klassrummet, och utefter detta utforma de uppgifter som utförs i den elevgruppen. 

Stenarna som tillhörde stenuppgiften användes av eleverna oftare än pengarna, och 

eleverna förstod hur materialet skulle användas. Här spelade elevernas tidigare 

erfarenheter av laborativt material i klassrummet inte någon större roll utan alla elever 

kunde använda materialet till uppgiften. Även stenarna definieras som ett verklighetsnära 

material, och skulle kunna användas av elever med olika kunskapsnivåer.   

 

7.2 Resultatdiskussion  

 
7.2.1 Hur kan laborativt material användas av elever i arbete med problemlösningar 
i flera steg? 

 

En problemlösningsuppgift kan definieras som en uppgift där eleven i fråga som ska lösa 

uppgiften inte har någon kännedom i förväg om hur problemet skulle kunna lösas. På så 

sätt behöver eleven testa sig fram med olika strategier och metoder för att komma fram 

till en lösning (Skolverket, 2017; Möllehed 2001). Det är viktigt att eleverna ges 

möjligheten att utveckla sin problemlösningsförmåga i undervisningen genom att lösa 

problem med olika strategier och metoder (Skolverket, 2018a). För att en 

matematikuppgift skall kunna anses som ett problem tillägger Lester (1983) att eleverna 

som utför uppgiften både vill komma fram till en lösning samt att de på något sätt måste 

anstränga sig för att lösa problemet.  

 

Vid valet av problemlösningsuppgifter försökte vi ta hänsyn till de olika kriterierna för 

att uppgifterna vi valt skulle kunna klassas som problemlösningsuppgifter för eleverna 

som utförde dem. Vi upptäckte snabbt under studiens gång att det var en nästintill omöjlig 

uppgift eftersom alla elever är olika och ligger på väldigt skilda nivåer kunskapsmässigt 

inom matematiken. Vi försökte istället fokusera på uppgifter som vi själva inte anser vara 

rutinuppgifter och då föll valet på problemlösningar i flera steg som vi sett att flertalet 

elever haft svårigheter med. Vi upptäckte även här stora skildringar mellan eleverna, då 

det laborativa materialet användes på varierande sätt mellan olika elever exempelvis 

beroende på deras kunskapsnivå. Att arbeta med laborativt material kan gynna alla elever 

både de med fallenhet för matematik men också de elever som är i matematiksvårigheter 

(Berggren, 1998). Utifrån vår studie kunde vi se att elever med fallenhet för matematik 

överlag använde materialet för att förklara och beskriva för de andra eleverna men också 

för att kontrollera sina lösningar på slutet eller inte använde materialet överhuvudtaget. 

De andra eleverna som ligger på genomsnittlig nivå eller kanske något under snittet 

använde oftast materialet för att beräkna uppgifterna eller för att representera de olika 

talen i uppgifterna.  
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Elevernas erfarenhet med laborativt material skiljer sig åt. Att använda laborativt material 

som en struktur och strategi tidigt i undervisningen i matematik är något som kan hjälpa 

eleverna med att hitta lösningar och samband mellan uppgifter (Berggren, 1998). 

Uppgifterna som beräknades kunde ses både som rutinuppgifter och 

problemlösningsuppgifter beroende på elevernas kunskapsnivå och erfarenhet. För att 

eleverna skall kunna utveckla sin problemlösningsförmåga är det av stor vikt att eleverna 

får arbeta med uppgifter som inte endast är av rutinkaraktär (Boaler, 2011). De elever 

som såg uppgifterna som rutinuppgifter styrde gruppernas lösningsprocesser abstrakt. I 

dessa grupper användes inte det laborativa materialet för att lösa de båda uppgifterna utan 

det kunde användas som ett hjälpmedel för att förklara för de resterande eleverna i 

gruppen. Förklaringen skedde genom att skapa en bro mellan det abstrakta och det 

konkreta för att få eleverna i gruppen att förstå lösningen som gjordes.  

 

Utifrån våra observationer och intervjuer anser vi att den första uppgiften om stenarna 

verkade anses mer som en problemlösningsuppgift än en rutinuppgift av flertalet elever. 

Många elever använde det laborativa materialet som ett hjälpmedel för att kunna lösa 

stenuppgiften. Den andra uppgiften som handlade om pengar valde vi för att vi visste att 

flertalet elever i klasserna hade haft svårt för en liknande uppgift som de utfört i det 

nationella bedömningsstödet i taluppfattning. Liknande uppgifter kan hjälpa elever med 

att konstruera planer och lösa uppgifter av samma karaktär i framtiden (Pólya, 2014). I 

flera fall kan fysiskt och konkret material vara till hjälp för att kunna förtydliga det 

abstrakta matematiska innehållet (Rystedt och Trygg, 2010). Därav hade vi en tanke att 

det laborativa materialet hade kunnat fungera som ett hjälpmedel att lösa uppgiften, dock 

blev inte resultatet som vi trott utan eleverna hade ingen större användning av materialet. 

De använde istället andra fungerande strategier för att komma fram till en lösning. Denna 

uppgift tror vi att eleverna ansåg mer som en rutinuppgift än en problemlösning eftersom 

alla elever i de båda klasserna hade beräknat en liknande uppgift förut. Vi baserar även 

vårt antagande på att alla grupper löste uppgiften ganska snabbt med väl valda metoder. 

Det var dock några av grupperna som använde det laborativa materialet till 

pengauppgiften för att representera de olika talen i uppgiften. 

 
7.2.2 Hur kan laborativt material påverka elevernas förståelse? 

 

När eleverna utförde problemlösningsuppgifterna sa vi till eleverna att de skulle använda 

det laborativa materialet på något sätt när de löste uppgiften utan att ge eleverna någon 

bestämd strategi. Detta gjorde vi för att vi ville ge oss själva största möjliga chans att 

försöka undersöka om och i så fall hur det laborativa materialet kunde påverka elevernas 

förståelse. Att ge eleverna en egen chans att få välja strategi och tillvägagångssätt när de 

löser ett problem som de inte stött på tidigare är viktigt för att eleverna ska förstå hur 

problemet är uppbyggt (Taflin, 2007). Det är svårt att avgöra om vi kommit fram till något 

direkt svar eftersom alla elever är unika individer och deras förståelse skiljer sig utifrån 

olika situationer. Ett mer generellt svar utifrån problemlösningen med stenar är att det 

laborativa materialet påverkade elevernas förståelse positivt. Däremot om vi skulle ge ett 

generellt svar utifrån pengauppgiften, skulle vi istället vilja påstå att det laborativa 

materialet påverkade elevernas förståelse negativt alternativt inte alls. För att laborativt 

material skall vara till användning måste materialet tillföra något för eleverna (Engvall, 

2013), vilket pengarna till pengauppgiften gjorde i mycket liten utsträckning. Vi baserar 

våra antaganden utifrån i hur stor utsträckning eleverna använde det laborativa materialet 

samt utifrån elevintervjuerna.  
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För att eleverna skall känna sig bekväma med att använda laborativt material bör 

materialet vara lättillgängligt i klassrummet samt komma in i undervisningen på ett 

naturligt sätt (Berggren, 1998). Det är också underlättande om det laborativa materialet 

är elevnära och realistiskt samt om det naturligt finns med i matematikundervisningen 

(Rystedt & Trygg, 2010). Under intervjuerna frågade vi ungefär hälften av alla grupperna 

om de har använt sig av pengar i klassrummet förut varpå eleverna svarar att de inte 

brukar räkna med pengar (se elevintervju 5). Detta skulle kunna vara en faktor till att det 

laborativa materialet till pengauppgiften inte fungerade som ett hjälpmedel. Laborativt 

material kan förvirra eleverna om de inte har någon strategi för hur det kan användas 

(Engvall, 2013). En annan faktor skulle kunna vara att uppgiften ansågs mer som en 

uppgift av rutinkaraktär än en problemlösningsuppgift, vilket kan ha bidragit till att 

eleverna inte behövde använda sig av det laborativa materialet för deras förståelse.  

Utefter Mölleheds (2001) studie där elever som arbetade med laborativt material fick fler 

korrekta svar jämfört med de elever som inte använde sig av laborativt material, 

förtydligas Berggrens (1998) teori om att laborativt material inte endast gynnar elever i 

matematiksvårigheter utan alla elever på olika kunskapsnivåer. Det vi kunde se var dock 

att elevernas tidigare erfarenheter med laborativt material påverkade deras resultat, 

antingen positivt eller negativt, i de problemlösningsuppgifter som utfördes. Elevernas 

förståelse för uppgifter och lösningar kan vara starkt visuell, där elevernas förståelse 

påverkas av vad de ser. De eleverna som har en stärkt visuell förståelse kan då hjälpas av 

att använda det laborativa materialet för att verkligen visa för sig själva och för andra med 

hjälp av konkreta handlingar hur beräkningen går till (Möllehed, 2001). Detta förtydligas 

också av Lee (1982) som beskriver att de elever som har svårigheter med 

matematikinnehållet hjälps ytterligare av laborativt material, men att även de elever som 

inte har några svårigheter kan hjälpas av materialet.  

 
7.2.3 Lösningsprocessens koppling till Pólyas fyra faser 

 

Det finns flera olika faser som elever går igenom under tiden de löser en 

problemlösningsuppgift. Pólya (2014) har skrivit om fyra olika faser som flera andra 

författare också har tagit till sig och använder sig av. Både Möllehed (2001) och Berggren 

(1998) skriver om flera steg som används under problemlösningsprocessen som är väldigt 

lika Pólyas fyra faser och har utvecklats utifrån hans tidiga definitioner. För att de fyra 

faserna ska användas av eleverna i problemlösningsberäkning är det viktigt att arbeta med 

den strukturen kontinuerligt i helklass (Berggren, 1998). Eftersom eleverna inte arbetat 

utifrån Pólyas fyra faser innan blev observationstillfället en helt ny situation som de inte 

var vana vid. 

 

Pólyas första fas är en fas där elevens vilja att lösa problemet samt elevens förståelse av 

problemet står i fokus (Pólya, 2014). Elevernas vilja att lösa problemet fanns hos de flesta 

men förståelsen för hur problemet skulle lösas fanns inte lika frekvent. De elever som inte 

riktigt förstod hur problemet skulle lösas var även de elever som inte riktigt hängde med 

under lösningsprocessen. Eftersom grupperna som skulle beräkna problemet var indelade 

slumpvis fanns det ofta en eller två elever som hade något högre kunskapsnivå inom 

matematik och som löste uppgiften på egen hand. Förstärkningen av ord som var 

väsentliga för uppgiften visade också att dessa elever hade lättare att förstå och att kunna 

förklara uppgiftens innehåll och syfte för de andra eleverna i gruppen. Eftersom några av 

eleverna också ställde frågor till sig själva för att ta reda på vad det egentligen var som 

skulle beräknas kan detta också tydas som en bättre förståelse för problemet hos eleven. 
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Genom att ställa frågor förtydligas uppgiftens syfte vilket är något som Boaler (2011) 

förstärker. 

 

Planeringsfasen hoppades ofta över av eleverna när de löste uppgifterna, eller så skedde 

planeringen som sagt tyst för sig själva. Ingen av eleverna ställde frågor till sig själva 

eller gjorde en konkret planering för hur beräkningen skulle gå till, utan gick direkt över 

till att prova sig fram. Detta kan bero på att eleverna hade tidigare erfarenheter av liknande 

fall och därmed använde en planering som hade skapats till en tidigare 

problemlösningsuppgift. Att använda tidigare erfarenheter och strategier som fungerat 

innan när det gäller planering inför ett kommande problem är också ett sätt att förbereda 

sig på genomförandefasen (Pólya, 2014; Berggren, 1998). Boalers (2011) teori om att 

elever i matematiksvårigheter har svårt att se samband och därmed inte kan skapa en plan 

utifrån tidigare erfarenheter eller strategier var något som syntes tydligt under studiens 

gång. De få elever som inte förstod hur problemet var uppbyggt, hur det skulle lösas eller 

hur det kunde höra ihop med en tidigare uppgift visade att de inte kunde skapa en 

planering själva. De följde istället de andra i gruppen och skrev av de svar som uppstod 

av beräkningarna.  

 

Den tredje fasen där beräkningen och genomförandet av planen var i fokus var en fas där 

mycket av elevernas tid gick åt. Genomförandefasen är också den mest givande fasen för 

eleven själv, både eftersom de kan se att de faktiskt kommer fram till något men även för 

att detta kan påverka deras självförtroende positivt (Pólya, 2014). Eftersom många av 

eleverna direkt gick till denna fasen och började prova sig fram medförde detta att flera 

av grupperna hittade lösningen efter några försök. Den mest givande strategin för eleven 

är att prova sig fram till en lösning (Berggren, 1998). De som hade en tydlig plan att följa 

var ofta de elever som hade en något högre kunskapsnivå, och de följde den plan som var 

utarbetad. För det allra mesta var de planer som var utarbetade också strategier som 

fungerade för att lösa de båda uppgifterna. I den här fasen var det flera av eleverna som 

tittade tillbaka på de provade försöken som inte ledde någon vart och omarbetade dem 

för att hitta en strategi som fungerade. Att granska de steg som utförs i 

genomförandefasen är minst lika viktigt som att kontrollera sin beräkning i slutet (Boaler, 

2011).  

 

Att kontrollera sin lösning i slutet av problemet och att se om lösningarna som utarbetats 

är sannolika är något som Berggren (1998) tar upp när det gäller 

problemlösningsförmågan. Han fortsätter med att förklara att lärarens arbete med 

återblick och kontrollering av resultatet i matematikundervisningen påverkar elevernas 

förmåga att lösa problemlösningsuppgifter positivt (Berggren, 1998). Att kontrollera 

svaret i slutet är att ge ett avslut till problemlösningsprocessen samt att kontrollera om 

den plan och de beräkningar som använts kan användas igen i framtiden till liknande 

problemlösningsuppgifter (Pólya, 2014). Enligt observationerna kontrollerade endast ett 

fåtal elever sin lösning i slutet. Ett flertal elever berättade dock att de gjorde det under 

intervjuerna. En slutsats som kan dras utifrån detta kan vara att eleverna svarade att de 

kontrollerade lösningen i slutet för att de vet att de borde ha gjort det och att de hade 

kunnat göra det. Intervjufrågan kan också ha påverkat elevens svar på frågan genom att 

eleven inte ville svara felaktigt. Att lösa uppgiften utan att egentligen veta vad den handlar 

om och sedan nöja sig med det resultat man får fram från en beräkning är något som 

lågpresterande elever ofta gör (Lee, 1982). Detta gick att se i alla faserna.  
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8 Slutord och förslag till vidare forskning 
 

Utifrån studien har vi lärt oss att elevers erfarenheter spelar stor roll på hur de kan använda 

laborativt material. Vi har sett att de förutsättningar som ges till eleverna med laborativt 

material av läraren spelar stor roll i hur de kan lösa problemlösningsuppgifter med hjälp 

av laborativt material. Det finns en stor skillnad mellan elever som använt laborativt 

material i undervisningen tidigare och de som inte använder material så mycket. De elever 

som har använt material innan kan ha lättare att använda laborativt material till uppgifter 

i framtiden. För att detta ska ske behöver det laborativa materialet i klassrummet vara 

lättillgängligt och användas frekvent i undervisningen.  

 

Vi ser en brist i att elever inte kontrollerar sina lösningar även om de faktiskt kan och vet 

hur de skulle kunna göra. Vi såg inte heller någon generell strategi eller metod som 

eleverna använde sig av för att lösa problemlösningsuppgifterna. Som förslag till vidare 

forskning kan man genomföra en studie med mer fokus på Pólyas fyra faser, speciellt 

planeringsfasen och kontrolleringsfasen. Där kan forskaren undersöka om bristen i att 

planera och välja strategi samt kontrollera sin lösning finns på fler skolor och i fler 

årskurser överlag. I vidare forskning kan också mer vikt läggas på lärarnas metoder för 

utlärning, där metoder och strategier för beräkning av problemlösningsuppgifter står i 

fokus.  
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Bilagor 

 
Bilaga A – missivbrev  

 

Hej!  

 

Vi är två lärarstudenter som heter Julia Johansson och Elin Olsson. Vi läser vårt sista år 

på grundlärarutbildningen verksamhetsintegrerad profil med inriktning förskoleklass - 

årskurs tre i Kalmar på Linnéuniversitetet. Vi skriver tillsammans ett examensarbete 

som handlar om hur elever i årskurs två använder sig av laborativt material i samband 

med problemlösningar i matematik. Vi vill undersöka deras lösningsprocess och hur det 

laborativa materialet kan påverka elevernas förståelse av problemet. För att samla data 

till vårt arbete vill vi observera elever när de tillsammans i mindre grupper löser en 

problemlösning i matematik med laborativt material samt intervjua eleverna enskilt 

efteråt. Deltagandet i studien är frivilligt men vi skulle bli oerhört tacksamma om ni 

skulle vilja hjälpa oss att genomföra denna studie. Detta gör ni genom att skriva under 

på denna lapp vilket betyder att ni ger tillåtelse att ert barn får delta i vår undersökning. 

Både skolan och alla elever som deltar i vår studie är anonyma. Innehållet i vår studie 

kommer hanteras konfidentiellt vilket innebär att obehöriga inte kommer att kunna ta 

del av vår data. All data i studien kommer även att endast användas i forskningssyfte. 

Intervjuerna och observationerna kommer att ske vid något tillfälle under veckorna 48–

49. Vänligen lämna lappen till ansvarig lärare. Har du några frågor om vår studie, 

vänligen kontakta:  

 

Handledare: 

• Berit Roos Johansson (Universitetsadjunkt institution i matematikdidaktik, 

Linnéuniversitetet) Mejlkontakt: berit.roos-johansson@lnu.se 

 

Studenter:  

• Julia Johansson  Mejlkontakt: jj222sp@student.lnu.se 

• Elin Olsson  Mejlkontakt: eo222mr@student.lnu.se 

 

-------✂---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jag samtycker att ____________________________ (barnets namn) deltar i studien.  

 

____________ _____________________ ______________________________ 

(datum)      (ort)           (underskrift) 
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Bilaga B – observationsschema  

 

 Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Alla 

Pólyas fyra faser:  

Fas ett – förstå problemet. 

     

Fas två – Planeringsfasen. 

Hur? Vilka räknesätt? 

     

Fas tre – Genomföra planen 

dvs. lösa uppgiften.  

     

Fas fyra – Se tillbaka på 

lösningen. Kontrollera 

lösningen. 

     

Hur används det laborativa 

materialet? 

Tex. Lekfullt, används för att 

lösa uppgiften, kreativt, 

glömmer bort det. 

 

När används det? Vid alla 

faser? Vid båda 

räkneoperationerna? 
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Bilaga C - Intervjuguide 

 

Allmänna frågor 

 

1. Vad roligt att se dig igen. Hur känns det att vi är tillbaka?  

 

2. Vad har hänt i skolan medan vi har varit borta? 

 

Uppgiftsfrågor 

 

3. Vi tyckte att ditt sätt att lösa uppgifterna på var väldigt intressant. Därför vill vi 

veta lite mer om hur du tänkte.  

 

4. Hur tänkte du när du läste uppgiften första gången? (Har du löst något liknande 

problem förut?) 

 

5. Hur tänkte du att du skulle kunna lösa den? 

 

6. Vad gjorde du först? (exempel räknesätt) 

 

7. Vad gjorde du sen? (exempel räknesätt) 

 

8. Kontrollerade du din lösning på slutet? 

 

9. Vad tyckte du om att använda det laborativa materialet? (Stenar, pengar m.m.) 

Eventuella följdfrågor: Varför, hur, på vilket sätt var det roligt/lätt/svårt? 

 

10. Hur kände du när du hade löst uppgiften? 

 

Slutfrågor 

 

11. Hur tycker du det kändes att bli intervjuad? 

 

12. Är det något mer du vill säga om uppgifterna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1 Inledning
	2 Syfte och frågeställningar
	2.1 Viktiga begrepp

	3 Litteraturbakgrund
	3.1 Vad är problemlösning och vad säger styrdokumenten?
	3.2 Problemlösningsförmåga
	3.3 Vilka metoder och/eller strategier kan eleverna använda i problemlösning?
	3.3.1 Pólyas första fas
	3.3.2 Pólyas andra fas
	3.3.3 Pólyas tredje fas
	3.3.4 Pólyas fjärde fas
	3.3.5 De fyra faserna i praktiken

	3.4 Vad säger forskarna om laborativt material i samband med problemlösning?

	4 Teoriavsnitt
	4.1 Fenomenografi
	4.2 Variationsteori
	4.2.1 Urskiljning
	4.2.2 Variation
	4.2.3 Kritiska aspekter
	4.2.4 Kritiska drag


	5 Metod
	5.1 Urval
	5.2 Datainsamling
	5.2.1 Observation
	5.2.2 Elevintervjuer

	5.3 Genomförande
	5.3.1 Förberedelse av observationsschema och intervjuguide
	5.3.2 Förberedelse och föranalys av problemlösningsuppgifter samt urval av laborativt material
	5.3.3 Genomförande av problemlösningsuppgifter
	5.3.4 Genomförande av elevintervjuer

	5.4 Tillförlitlighet och databearbetning
	5.5 Etiska aspekter

	6 Resultat och analys
	6.1 Hur kan laborativt material användas av elever i arbete med problemlösningar i flera steg?
	6.1.1 Första uppgiften
	6.1.2 Sammanfattning av första uppgiften
	6.1.3 Andra uppgiften
	6.1.4 Sammanfattning av andra uppgiften

	6.2 Analys
	6.2.1 Sammanfattning

	6.3 Hur kan laborativt material påverka elevernas förståelse?
	6.4 Analys
	6.4.1 Sammanfattning


	7 Diskussion
	7.1 Metoddiskussion
	7.2 Resultatdiskussion
	7.2.1 Hur kan laborativt material användas av elever i arbete med problemlösningar i flera steg?
	7.2.2 Hur kan laborativt material påverka elevernas förståelse?
	7.2.3 Lösningsprocessens koppling till Pólyas fyra faser


	8 Slutord och förslag till vidare forskning
	9 Referenser
	Bilagor
	Bilaga A – missivbrev
	Bilaga B – observationsschema
	Bilaga C - Intervjuguide


