
 

 

 

 

  

Visa vad du kan, så får vi snart 

veta  
En studie om elevers användning av representat-

ionsformer inom problemlösning vid olika svårig-

hetsgrader. 

 

Författare: Pernilla Bassmann & Nina Hansson 

Handledare: Berit Roos Johansson 

Examinator: Torsten Lindström 

Termin: VT19 

Ämne: Matematikdidaktik 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4GN04E 

Självständigt arbete 2 



 

  



 

Abstrakt 

Studien har som mål att upptäcka hur elevers lösningar skiljer sig vid tre olika svå-

righetsgrader inom slutna problemlösningar i årskurs 2. Trettiofyra elever deltar i stu-

dien och genomför sex problemlösningsuppgifter. Teoretiskt vilar studien på ett ram-

verk över representationsformer och Heddens (1986) teori. Ramverket beskriver fem 

olika representationsformer och de är talade symboler, skrivna symboler, bilder, om-

världssituationer och manipulativa modeller. Heddens (1986) teori handlar om hur 

elevers kunskapsutveckling sker i fyra nivåer från konkret nivå, semikonkret nivå, 

semiabstrakt nivå till abstrakt nivå. Analysen inriktas på elevernas lösningar till de 

slutna problemlösningsuppgifterna där fokus ligger på vilken representationsform 

som dominerar i varje svårighetsgrad samt vilka nivåer som eleverna uppvisar genom 

sina representationsformer. I resultatet uppkom det att uppgift 5 var svår. Resultatet 

uppvisar att eleverna visar en större variation i sina representationsformer vid en lägre 

svårighetsgrad än vid högre svårighetsgrader då eleverna vid högre svårighetsgrader 

oftare använder representationsformer som är kopplade till den abstrakta nivån. Där-

med visar resultatet att eleverna i studien har en tendens att låsa sig vid vissa repre-

sentationsformer eller glömma dem när svårighetsgraden på problemlösningarna 

höjs. 
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Show what you can, and we will soon know – a study about students´ use of different 

forms of representations at different levels of difficulty of problem solving.  

Key words 

Heddens theory, different forms of representations, rich problems, closed problems, 

grade 2. 

Tack 

Vi vill tacka Berit Roos Johansson för all handledning vi fått genom arbetsgången. 

Vi vill även tacka för den vägledning Torsten Lindström gett oss under arbetet som 

har gjort att vi styrt upp arbetet i rätt riktning. Till sist vill vi även tacka våra familjer 

som har stöttat och pushat oss framåt under hela processen.  



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 1 

1.1 Syfte 1 

1.2 Frågeställningar 1 

2 Litteraturbakgrund 2 

2.1 Problemlösning 2 

2.1.1 Slutna problem 2 

2.2 Problemlösningsstrategier 3 

2.3 Elevers lärandeprocess inom problemlösning 4 

3 Teori 5 

3.1 Ramverk över representationsformer 5 

3.2 Heddens teori 6 

4 Metod 7 

4.1 Urval 7 

4.2 Datainsamling 7 

4.3 Genomförande 8 

4.3.1 Föranalys och skapande av problemlösningsuppgifterna 8 

4.3.2 Föranalys av Heddens nivåer och Lesh ramverk 9 

4.3.3 Lektionsgenomförande 10 

4.4 Databearbetning 10 

4.5 Tillförlitlighet 10 

4.6 Etiska principer 11 

5 Resultat 11 

5.1 Resultat inom svårighetsgrad 1 11 

5.1.1 Dominanta representationsformer inom svårighetsgrad 1 11 

5.1.2 Heddens nivåer kopplat till svårighetsgrad 1 12 

5.1.3 Elevexempel kopplade till representationsformer och Heddens nivåer 

inom svårighetsgrad 1 13 

5.1.4 Har eleverna löst uppgifterna inom svårighetsgrad 1? 14 

5.2 Resultat inom svårighetsgrad 2 15 

5.2.1 Dominanta representationsformer inom svårighetsgrad 2 15 

5.2.2 Heddens nivåer kopplat till svårighetsgrad 2 16 

5.2.3 Elevexempel kopplade till representationsformer och Heddens nivåer 

inom svårighetsgrad 2 17 

5.2.4 Har eleverna löst uppgifterna inom svårighetsgrad 2? 18 

 Resultat inom svårighetsgrad 3 19 

5.3 19 

5.3.1 Dominanta representationsformer inom svårighetsgrad 3 19 

5.3.2 Heddens nivåer kopplat till svårighetsgrad 3 20 

5.3.3 Elevexempel kopplade till representationsformer och Heddens nivåer 

inom svårighetsgrad 3 21 

5.3.4 Har eleverna löst uppgifterna inom svårighetsgrad 3? 23 

5.4 Övergripande resultat av Heddens nivåer 23 

5.5 Resultatanalys 24 



 

6 Diskussion 25 

6.1 Vilka representationsformer använder elever vid slutna problemlösningar 

och vilket samband finns det till de olika svårighetsgraderna? 25 

6.2 Vilket samband finns det mellan de representationsformer som elever 

visar till Heddens nivåer? 27 

6.3 Sammanfattning 29 

6.4 Metoddiskussion 29 

6.5 Ämnesdidaktiska implikationer 30 

6.6 Vidare forskning 30 

7 Referenser 31 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Missivbrev till vårdnadshavare och elever  1 

Bilaga 2 – Problemlösningsuppgifter   2



 

1(32) 

 

1 Inledning 

Att lösa problem är något som gjorts genom alla tider. Historiskt sett finns exempel 

på hur människor har löst problemet att mäta olika föremål. Några av de måttenheter 

som fortfarande förekommer är aln, famn, fot och tum. Nackdelen med de olika måt-

tenheterna var att exempelvis måttet fot i början hade olika mått beroende på var i 

landet du var och måttenheterna var därför inte konsekventa. För att komma från 

denna problematik bestämdes olika fasta enheter, först meter och därefter centimeter, 

kilometer med flera i Frankrike (Ohlon, 1986). Om problematiken att mäta något upp-

kommer som exempelvis att ett måttband inte finns tillgängligt, då gäller det att lösa 

problemet snabbt med exempelvis kroppen. Även om bestämda måttenheter finns till-

gängliga går det inte alltid att tillämpa och då behöver människor tänka utanför ra-

marna för att lösa problemet. Därav tror vi att alla människor utvecklar sina kunskaper 

från att de är nyfödda till livets slut. 

Skolan är en av de många plattformar där elever utvecklar sina kunskap inom olika 

ämnen som regleras av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Skolverket, 2018). Inom ämnet matematik är begreppet problemlösning en del av 

kursplanen och där finns följande kunskapskrav formulerat ”Eleven kan lösa enkla 

problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss 

anpassning till problemets karaktär” (Skolverket, 2018:59). Elever förväntas att ut-

veckla någon form av strategi, ett tänkande, om hur man kan lösa ett problem inom 

matematiken. Strategier kan beskrivas som en form av metoder för att gå från det 

konkreta till det abstrakta eller från det abstrakta till det konkreta (Heddens, 1986). 

Metoderna byggs upp av flertalet representationsformer som har som mål att hjälpa 

elever att förstå och lösa problemlösningsuppgifter. Några exempel på representat-

ionsformer är att rita problemet enkelt, skriva tal och matematiska begrepp och av-

bilda problemlösningen (Lesh, 1981).  

Under våra verksamhetsförlagda utbildningstillfällen upplevde vi att elever glömmer 

eller låser sig vid olika representationsformer när svårighetsgraden på problemlös-

ningsuppgifter höjs. Vi vill därför undersöka vilka representationsformer som elever 

använder vid problemlösning inom matematik i årskurs 2 och hur de skiljer sig samt 

att kunna se sambandet mellan representationsformerna till Heddens (1986) nivåer.  

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att upptäcka hur elevers lösningar skiljer sig vid olika svårig-

hetsgrader inom problemlösningar i årskurs 2.  

1.2 Frågeställningar 
- Vilka representationsformer använder elever i årskurs 2 och hur 

skiljer sig representationsformerna vid olika svårighetsgrader av 

slutna problemlösningar? 

- Vilket samband finns det mellan de representationsformer som 

elever visar till Heddens (1986) nivåer? 
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2 Litteraturbakgrund 

Problemlösning är en del inom matematiken som är genomgående inom skolan. 

Därav finns det en del tidigare forskning inom detta område som beskrivs i underru-

brikerna; problemlösning, problemlösningsstrategier samt elevernas inlärningspro-

cess inom problemlösning. 

2.1 Problemlösning 
Pólya (2014) menar att alla framtida matematiker måste kunna hantera matematiska 

problem. Genom att hantera matematiska problem utmanas personers redan befintliga 

tankemönster och därmed kan en kunskapsutveckling ske. Därför bör problemupp-

gifterna ha en förankring i tidigare utvecklade kunskaper. Det för att sedan skapa en 

utmanande situation för personer som genomför uppgiften, på så vis motiveras per-

sonerna att ta sig an problemlösningsuppgiften istället för att ignorera den. För att en 

uppgift ska ses som ett problem måste mottagarna, elever, förstå problemet men där-

emot inte ha en given lösning på problemet (Taflin, 2007). Genom denna definition 

stryks rutinuppgifter som är de uppgifter där elever direkt förstår vad de ska göra och 

löser därmed uppgiften utan någon fundering. För att en problemlösningsuppgift ska 

vara ett rikt problem måste uppgiften uppfylla sju olika kriterier enligt Taflin (2007): 

1.Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstra-

tegier.  

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

det.  

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

tid.  

4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och repre-

sentationer.  

5. Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas 

skilda lösningar, en diskussion som visar på olika strategier, representationer 

och matematiska idéer.  

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare.  

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

problem. 

    (Taflin, 2007:22) 

Även om problemlösningsuppgifter uppfyller alla kriterier är det inte säkert att alla 

sju steg utnyttjas vid varje tillfälle. Däremot är uppgifter ofta mer givande ju fler steg 

som behövs användas för att lösa uppgifterna (Taflin, 2007). Elever behöver kunna 

resonera och dra slutsatser om matematiska problem utifrån tidigare erfarenheter 

inom området. Antingen kommer eleverna se likheter i problemuppgifterna med tidi-

gare uppgifter eller så kommer de se olikheterna och därmed skapas ett utgångsläge 

för lösningarna av problemen (Ahlberg, 1992).  

2.1.1 Slutna problem 

Problemlösningsuppgifter kan bland annat delas in i två olika kategorier antingen 

öppna problem eller slutna problem. Öppna problem innebär att uppgifterna inte har 

ett givet svar utan låter elever hitta olika lösningar som ger olika svar. Slutna problem 
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definieras däremot genom att uppgifterna kan ha olika tillvägagångssätt men endast 

ett korrekt svar (Sullivan, Warren, White & Suwarsono, 1998). Däremot finns det en 

annan åsikt om att slutna problem inte alls ger elever möjlighet att använda olika till-

vägagångssätt när de löser uppgifter utan att de har en given väg fram till svaret (Fox, 

1997). Slutna problem innebär att problemet ligger i att hitta den information som är 

nyckeln till lösningen, vilket benämns som att problemet är odefinierat alltså att ele-

ver måste först definiera vad som är problemet. Alltså måste elever ha en förståelse 

för textens definitioner för att kunna lösa problemet. Skillnaden mellan slutna och 

öppna problem är att slutna problem beskrivs som välstrukturerade problem där det 

ändå går att finna den givna lösningen med hjälp av olika tillvägagångssätt (Sak & 

Maker, 2005). 

2.2 Problemlösningsstrategier 
Problemlösning inom matematik förutsätter att elever har olika strategier att tillhan-

dahålla för att kunna genomföra uppgifterna. En studie av Nunokawa (2005) som 

undersöker elever i mellan- och högstadiet kartlägger vilka olika strategier elever an-

vänder vid problemlösning. Elever som går i mellanstadiet utvecklar sina kunskaper 

från den kunskap som tillhandahålls under deras lågstadietid, är strategierna intres-

santa för den här studien. Strategierna grundar sig i elevers redan befästa kunskaper 

inom matematik när de börjar lösa ett problem (Nunokawa, 2005), vilket kopplas till 

de egna erfarenheterna som handlar om de tidigare kunskaperna som eleverna har 

(Pólya, 1954). Om kunskapen inte räcker till behöver eleverna välja vilken väg de ska 

ta för att hitta ett alternativ till hur lösningen sker (Nunokawa, 2005). Detta är en form 

av en observation, vilket betyder att eleverna stannar upp och tittar på sig själva 

(Pólya, 1954). Antingen kan eleverna testa en ny idé eller metod som fortfarande 

grundar sig på deras befintliga kunskaper eller så måste de leta upp ny information 

om uppgiften (Nunokawa, 2005). Det här ser Pólya (1954) som en stöttande kontakt 

då informationen ofta hämtas in i form av någon kommunikation med en annan indi-

vid. En vanlig konflikt i processen är den induktiva inställningen som personer har, 

alltså en rädsla att våga gå utanför den bekanta situationen (Pólya, 1954). Nedan pre-

senteras hur processen i valet av strategier kan se ut. 

Figur 1. Inspirerad och översatt med utgångspunkt i Nunokawa (2005). 

I figuren ovan visas olika tillvägagångssätt vid problemlösning och hur de samspelar. 

Problematiken med figur 1 är att den inte ser ut att ha något slut. Om eleverna löser 

sina uppgifter leder det ingenstans, men det går att anta att när eleverna känner sig 

nöjda med sin lösning slutar de att använda sig av de olika strategierna. Studien som 

Tidigare
matematikkunskaper

Problemuppgift

Ny information

Ny idé eller metod som 
grundas i befintliga 

kunskaper
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Nunokawa (2005) genomfört visar även vilka situationer som ofta uppstår som en 

problematik i elevers lösningar av problemlösningsuppgifter. En problematik kan 

vara den form av stöttning som elever får av sin lärare, då läraren kanske inte når fram 

till den specifika eleven med den information som är nödvändig för att kunna lösa 

problemet. Studien visar även att valet av problemlösningsuppgifters utformning kan 

vara avgörande för hur elever kan processa och koppla samman den information som 

behövs för att lösa uppgiften. Om uppgifter kopplas till något som finns i elevers 

vardag är chansen större att eleverna hittar en strategi som fungerar för att lösa upp-

giften än om det är något som är mer ogripbart. 

Problemlösning är något som kan kräva olika strategier oavsett i vilken situation per-

soner möter dem i. En studie av Leak, Rothwell, Olivera, Zwickl, Vosburg och Martin 

(2017) som undersöker fysikstudenter visar på att problemlösningsstrategier kan an-

vändas i vardagliga situationer. Fysiken byggs upp av matematik och dess uträk-

ningar, därmed är studien intressant även om den här studien fokuserar på lågstadie-

elevers strategier. Det är intressant att se samspelet och likheter av de olika strategi-

erna som både studenter och elever använder. Leak m.fl. (2017) kom fram till sex 

olika strategier som studenter använder sig av. Första strategin är att flytta samman-

hanget inom matematik till ett sammanhang som är kopplad till studenters sociala 

sammanhang då uppgifterna lösts med hjälp av någon form av kommunikation i 

grupp. Andra strategin handlar om att studenter utvärderar och reflekterar om deras 

lösningar är rimliga eller inte. Tredje strategin innebär att studenter kopplar problem-

lösningar till någon situation som är viktig för dem, exempelvis att förändra samhället 

för att motivera sig till att lösa uppgifterna. Att se på problemen från olika synvinklar 

eller att dela upp uppgifterna i delmoment är den fjärde strategin som studenter an-

vänder, vilket kan kopplas till figur 1. Den femte strategin handlar om att lösa upp-

gifter tillsammans då de kräver en form av samarbete mellan olika studenter. Den 

sjätte och sista strategin, som också kan kopplas till figur 1, handlar om att ta till sig 

ny kunskap från bland annat internet för att få en ny infallsvinkel. Leak m.fl. (2017) 

belyser att studenter påverkas av vilken sorts problemlösning de ställs inför, då det 

avgör vilken form av strategi de väljer att lösa uppgifterna med.   

2.3 Elevers lärandeprocess inom problemlösning 
I det här avsnittet utgår vi från Piagets teori som behandlar hur främst barns minne 

och tänkande fungerar genom begreppen schema, assimilation, ackommodation samt 

mental jämnvikt (Wadsworth, 2004). Då studien fokuserar på vilka representations-

former som eleverna väljer för att lösa problemlösningsuppgifterna är det intressant 

att föra en diskussion om varför och i vilket tänkesätt eleverna är i vid lösningen, 

vilket Piagets teori ger möjlighet till. 

Människor strukturerar upp omvärlden med hjälp av scheman i enlighet med Piagets 

teori, det vill säga olika fack vilket är de kognitiva strukturerna som minnet organise-

rar omvärlden med (Wadsworth, 2004). Ett schema kan vara matematiska begrepp, 

exempelvis dubbelt som innebär att man tar något man har två gånger och räknar ut 

summan.  

Under tiden som barns ordförråd ökar skapas olika scheman i barnens minnen vilket 

gör att alla ord och objekt samt beteenden får en klassificering. Assimilationen ses 
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som en kognitiv process för att barn skapar sig nya scheman som växer och integrerar 

med andra perspektiv (Wadsworth, 2004), vilket kan visas genom exempelvis att bar-

nen ser en bild på två högar med tre äpplen i varje. Om en lärare frågar vilket mate-

matiskt begrepp som används för att räkna ut talet kan något barn svara att det är 

dubbelt, fast det är begreppet multiplikation som läraren är ute efter. Barnet drar de 

kunskaper den har om begreppet dubbelt till koppling av det som barnet ser på tavlan, 

alltså använder barnet sina sinnen. Barnet lägger till den nya upplevelsen i sitt schema. 

Det betyder att assimilationen kan växa men den kan inte förändras. När och om klas-

sificeringen av schemat förändras i barnets minne så är det schemat som förändras 

vilket kallas för ackommodation (Wadsworth, 2004). 

När nya kunskaper för barnet inhämtas från omvärlden kan barnet skapa nya scheman 

för de kunskaper som inte passar in i de som redan finns. Om barnet kan göra kopp-

lingar till ett schema men att det inte riktigt passar in får barnet vidga det schemat så 

att den nya kunskapen kan inta en ny form. När förändringar sker i de tidigare sche-

man som barnet skapat kallas de för ackommodation vilket utgör en förändring av 

barnets kognitiva struktur. Nu när barnet i det sista skedet ska assimilera har kun-

skapen om omvärlden förändrats. När läraren nu frågar om vilket begrepp det är med 

samma förutsättningar som innan kan barnet dra slutsatsen av att det är multiplikation 

och inte dubbelt. Både assimilationen och ackommodationen utgår från barnets olika 

sinnen som infaller i olika fack. Om barnet skapar sina kognitiva scheman utifrån 

assimilation och ackommodation visar det hur väl individer kan anpassa och struktu-

rera omvärlden (Wadsworth, 2004). 

För att den kognitiva utvecklingen ska ske krävs en balans mellan assimilation och 

ackommodation som Piaget kallar för mental jämnvikt. Om det inte finns en balans i 

den kognitiva utvecklingen av assimilationen och ackommodationen kallas det för 

mental obalans, vilket innebär en obalans i hur barnet uppfattar omvärlden. Om oba-

lansen sker av att barnet assimilerar istället för ackommoderar har barnet svårt att se 

skillnader mellan de olika scheman som skapats. Däremot om obalansen sker av att 

ackommodationen tar över har barnet svårt att se likheter mellan verkligheten och de 

scheman som skapats. Barnen och alla individer har alltid en strävan med att skapa 

en mental jämnvikt för att både kunna se likheter och olikheter mellan de olika kog-

nitiva strukturerna som individerna har skapat i enlighet med Piagets teori 

(Wadsworth, 2004).  

3 Teori 

I teoriavsnittet beskrivs ett ramverk över de olika representationsformerna från Lesh 

(1981) samt elevers utveckling från det konkreta till det abstrakta inom matematiken 

genom Heddens (1986) teori. 

3.1 Ramverk över representationsformer 
Ramverket visar olika grenar över olika tillvägagångsätt för att nå ett visst mål, som 

i detta fall är att hitta en lämplig lösning till problemlösningarna (figur 2). Enligt Lesh 

(1981) finns det fem olika representationsformer och de är talade symboler, skrivna 

symboler, bilder, omvärldssituationer och manipulativa modeller. 
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Representationsformerna visar hur elever kan lösa olika matematiska uppgifter som 

exempelvis problemlösningsuppgifter.  

Figur 2. Översatt med inspiration från Lesh (1981) ramverk över representationsformernas transformat-

ioner i matematik. 

Genom Lesh (1981) kartläggning i figur 2 är det viktigt med transformeringen, alltså 

den väg som elever väljer att lösa uppgiften på. Det innebär att det finns olika 

tillvägagångsätt som eleverna kan välja när de löser uppgifterna. De transformeringar 

som elever kan använda sig utav är symbolisera, konkretisera, avbilda, modellera, 

förenkla eller generalisera, partikularisera, schematisera, tolka, dramatisera, rita, läsa, 

skriva, illustrera, formalisera och beskriva på två olika sätt. Figur 2 visar att det finns 

ett flertal olika vägar för att hitta en viss form av representationsform. Däremot kan 

man inte fastställa vilken väg eleverna valt utan att ha någon form av intervju för 

resultatet blir detsamma om eleverna valt att visa en lösning i exempelvis bilder. Där-

för måste det fastställas vad de olika representationsformerna innebär och vad de ka-

raktäriseras av.  

Talade symboler är det språk som används inom matematiken, exempelvis dubbelt, 

färre eller addition. Skrivna symboler är siffror och symboler i uppgifterna och hur 

de används eller sätts i relation till varandra, exempelvis tre multiplicerat med tre. 

Bilder är hur problematiseringen illustreras. Omvärldssituationer är att koppla 

verkligheten till uppgiften inom matematiken. Ett exempel på det är att om uppgiften 

ger uttryck för att en pojke plockar sex äpplen och ska dela det med sin kompis, kan 

elever se och möjligtvis illustrera pojken och kompisen som ska dela på de sex 

äpplena. Manipulativa modeller är bland annat grafer och geometriska figurer som 

förenklas utifrån verkligheten och när individer konkretiserar de skrivna symbolerna 

med hjälp av geometrin. Exempelvis pojken som skulle dela sex äpplen med sin 

kompis kan modelleras genom att rita en rektangel med sex kvadrater i, där elever 

möjligtvis målar hälften av kvadraterna med en färg (Lesh, 1981).  

3.2 Heddens teori 
Inom problemlösning kan det hända att elever har svårt att dra kopplingar mellan 

verkligheten och det abstrakta. Elevers lärande inom matematik har enligt Heddens 

(1986) teori fyra nivåer mellan det konkreta till det abstrakta. Nivåerna handlar om 

förståelsen av utvecklingen som sker hos elever i deras kunskapsutveckling. Den 

talade symboler manipulativa modeller skrivna symboler omvärldssituationer 

bilder 

skriva 

läsa konkretisera 

symbolisera partikularisera 

förenkla/generalisera 

beskriva 

symbolisera 



 

7(32) 

 

första nivån är den konkreta nivån, exempelvis när elever behöver laborativt material 

som kan vara klossar. Nästa steg är semikonkreta nivån, vilket innebär att elever ritar 

av det laborativa materialet som exempelvis blir att elever ritar av klossarna. Nästa 

steg är semiabstrakta nivån som innebär att elever byter ut det laborativa materialet i 

avbildandet till andra symboler. Exempelvis istället för att rita av klossarna, ritar ele-

ver cirklar. Den sista nivån är den abstrakta nivån där elever ser sambandet i uppgif-

ten utan laborativt material. Exempelvis när elever endast skriver med siffror eller 

text för att lösa uppgiften. Vilken ordning de olika nivåerna har i utvecklingen visar 

figur 3. 

Figur 3. Inspirerad från Heddens (1986) teori om progressionen i lärandet från det konkreta till det ab-

strakta. 

För varje steg i figur 3 skapas en ny kunskap för att kunna använda nya representat-

ionsformer, på vägen dit kan en del elever behöva lärares uppstöttning. De semikon-

kreta och semiabstrakta nivåerna som är mellan den konkreta nivån och den abstrakta 

nivån skapar ett visst mellanrum. Det mellanrummet hänger ihop med elevers inlär-

ning, dock kan man säga att de nivåerna bryter ner hur elevers inlärning fungerar 

mellan det konkreta till det abstrakta (Heddens, 1986). 

4 Metod 

I det här avsnittet beskrivs tillvägagångssättet av hur studien har genomförts utifrån 

underrubrikerna urval, datainsamling, databearbetning, tillförlitlighet samt etiska 

principer. 

4.1 Urval 
På grund av studiens tidsbegränsning genomfördes ett bekvämlighetsurval (Holme & 

Solvang, 1997) som innebar att en klass i årskurs 2 tillfrågades, på en av de skolorna 

som en av oss haft sin verksamhetsförlagda utbildning på, om de kunde tänkas delta 

i studien. Skolan ligger i en stad i södra Sverige. Varför endast en klass tillfrågades 

var för att klassen var så pass stor och indelad i grupper så mängden material till 

studien blev tillräcklig. När klassen var tillfrågad skapades ett antal problemlösnings-

uppgifter som eleverna skulle få genomföra för studien.   

4.2 Datainsamling 
Underlaget för studiens resultat består av de uppgiftslösningar som eleverna med sam-

tycke (bilaga 1) gjort. Det var trettiofyra elever som deltog i studien och de genom-

förde sex problemlösningsuppgifter (bilaga 2) i tre grupper. Varje grupp fick 40 mi-

nuter vardera. Alla elever i den tillfrågade klassen genomförde uppgifterna för att 

lektionen skulle vara likvärdig för alla i klassen i samråd med läraren. När eleverna 

lämnade in sina lösningar så numrerades eleverna utefter var de satt i klassrummet 

för att vi sedan skulle kunna plocka ut de som deltog i studien. Resultatet av materialet 

presenteras senare i kapitel 5.  

Konkret nivå Semikonkret nivå Semiabstrakt nivå Abstrakt nivå
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4.3 Genomförande 

4.3.1 Föranalys och skapande av problemlösningsuppgifterna 

I det här avsnittet presenteras sex problemlösningsuppgifter som eleverna fick lösa 

utifrån analyserna om vad det är som avgör vilken svårighetsgrad uppgifterna är på. 

Uppgifterna i bilaga 2 skapade vi utefter de kriterier som nämns i kommande avsnitt 

samt inspirerades av tidigare nationella prov i matematik för årskurs 3 (Skolverket, 

2015; PRIM gruppen, 2014). 

4.3.1.1 Slutna problemlösningar 

Vi valde att hålla oss till en form av problemlösningar då det fanns många olika och 

det skulle vara svårare att analysera ett resultat utifrån olika former. Alltså fick ele-

verna sex uppgifter som var slutna problem, vilket innebar att eleverna fick uppgifter 

som hade ett korrekt svar. Däremot innebar uppgifterna att tillvägagångssätten var 

öppna för deras tolkning (Sullivan m.fl., 1998; Fox 1997). 

4.3.1.2 Svårighetsgrad 1 – lägre svårighetsgrad av problemlösning 

I bilaga 2 är de första två uppgifterna på en lägre svårighetsgrad. Det som gör att 

uppgifterna definieras som den svårighetsgraden är att eleverna behöver ha koll på de 

matematiska begreppen dubbelt och dela lika och vad de innebär för att kunna lösa 

uppgifterna. Begreppen dubbelt och hälften, som går att koppla till dela lika, är två 

begrepp som nämns i det centrala innehållet inom matematik för årskurs 1-3 (Skol-

verket, 2018). Vikten ligger i att eleverna förstår begreppen för annars kanske ele-

verna inte kan genomföra en korrekt beräkning eftersom de då inte hade den bakom-

liggande kunskapen (Underhill, 1980). Pólya (2014) beskriver att problemlösning be-

står av fyra faser för att förstå en svårare problemlösning. Den första fasen handlar 

om att förstå vad det är problemet kräver av personen, alltså att ha en begreppsförstå-

else i det här fallet. Dessutom kräver inte uppgifterna flera led av uträkningar som gör 

att det är lättare att minnas informationen och därmed genomföra en korrekt beräk-

ning (Pólya, 2014).  

4.3.1.3 Svårighetsgrad 2 – medelsvårighetsgrad av problemlösning 

I bilaga 2 är det uppgift tre och fyra som är på en medelsvårighetsgrad. Det som ka-

raktäriserar problemlösningsuppgifterna är att de kräver flera led av uträkningar eller 

en längre uträkning för att få fram ett svar, vilket går att koppla till att eleverna bör 

ha centrala metoder för att göra beräkningar inom matematik (Skolverket, 2018). 

Pólya (2014) beskriver den andra fasen i en problemlösning som att förstå hur de olika 

delarna i problemet hänger ihop och därmed skapa en förståelse för hur hela proble-

met ska lösas. Problemet ligger alltså i att inte tappa bort sig i uträkningen och att inte 

glömma en del av informationen som kan göra att lösningarna blir felaktiga. Uppgif-

terna förutsätter att eleverna dessutom har kunskaper om vad en vecka innebär samt 

att stiga av och stiga på en buss (Underhill,1980). 

4.3.1.4 Svårighetsgrad 3 – högre svårighetsgrad av problemlösning 

I bilaga 2 är det de två sista uppgifterna som har den högsta svårighetsgraden av de 

uppgifter eleverna fått lösa. Den högsta svårighetsgraden karaktäriserades av att ele-

verna var tvungna att dra egna slutsatser om hur de skulle gå tillväga samt att det var 
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många led av uträkningar som skulle genomföras (Pólya, 2014). Pólya (2014) beskri-

ver den tredje fasen som ett genomförande av sin egna uttänkta plan medan den fjärde 

fasen handlar om att reflektera över sitt svar efter problemlösningen för att avgöra om 

det är rimligt. Uppgift sex har problematiken att uppskatta om svaret är rimligt då 

eleverna ska svara i hela antal askar och inte i decimalform. Matematikens centrala 

innehåll i årskurs 1–3 beskriver att positionssystemets och dess användning ska vara 

en del av undervisningen men även att uppskatta om något är rimligt (Skolverket, 

2018). Eleverna behöver dessutom ha kunskap om begreppen ental och tiotal (Pólya, 

2014), vilket är en del av positionssystemet (Skolverket, 2018).  

4.3.2 Föranalys av Heddens nivåer och Lesh ramverk 

De olika representationsformerna från Lesh (1981) ramverk har vi kopplat ihop med 

Heddens (1986) teori om de olika nivåerna av det konkreta och abstrakta för att kunna 

analysera elevernas lösningar och svar utifrån de representationsformer de använt sig 

av. Manipulativa modeller kopplades ihop med den semikonkreta nivån genom att 

eleverna kan exempelvis rita av geometriska figurer. Det kopplas även ihop med se-

miabstrakta nivån, då exempelvis en elev kan rita enkla bilder i en tabell. Manipula-

tiva modeller kopplas även ihop med den abstrakta nivån på grund av att exempelvis 

eleven möjligtvis använder siffror och tal vid grafer och tabeller. Talade och skrivna 

symboler kopplades ihop med den abstrakta nivån, då det enbart består av siffror, tal 

och utskrivna matematiska ord. Omvärldssituationer kopplades ihop med den kon-

kreta nivån, då exempelvis en elev kan rita bilder som är en avbild av verkligheten. 

Det kan även kopplas ihop med den semikonkreta nivån, genom att exempelvis en 

elev ritar en bild som är verklighetstrogen men som inte är kopplat till innehållet av 

uppgiften. Bilder kan kopplas ihop med den konkreta nivån, genom att en elev exem-

pelvis har ritat av verkligheten från innehållet i en uppgift. Det kan även kopplas ihop 

med den semikonkreta nivån på grund av att en elev exempelvis kan rita förenklade 

bilder. Bilder kan även kopplas ihop med den semiabstrakta nivån, för att bilder kan 

vara enkla bilder. Nedan visas en tabell om hur nivåerna blev tilldelade de olika re-

presentationsformerna. 

Tabell 1. Omarbetning och fusion mellan Lesh (1981) ramverk och Heddens (1986) teori. 
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4.3.3 Lektionsgenomförande 

För att eleverna skulle få så lika förutsättningar som möjligt samt för att lärarens roll 

inte skulle inverka på resultatet valde vi att en av oss höll i informerandet om lektion-

ens samt problemlösningarnas upplägg. Eleverna fick då reda på att de skulle välja 

den strategi som de ansåg vara den bästa för uppgiften samt att de skulle lösa uppgif-

terna enskilt. Eleverna fick även veta att de kunde använda sig av olika laborativa 

material men att de då var tvungna att be oss om det, detta för att vi ville göra en 

markering om vilka elever som använde sig av det laborativa materialet. Ett förtydli-

gande om att uppgifterna inte var ett prov framkom också för att minska pressen på 

eleverna. Alla elever som är med i studien genomförde lektionen på samma dag för 

att de inte skulle hinna diskutera vad alla gjort, men däremot skedde det under tre 

separata lektionstillfällen där varje grupp fick 40 minuter. Eleverna fick även sitta på 

sina ordinarie platser som innebar att de satt två och två bredvid varandra. 

4.4 Databearbetning 
Databearbetningen skedde när materialet var insamlat, då elevernas lösningar analy-

serades. Först grupperades de olika lösningarna utefter om eleverna hade liknande 

lösningar. Därefter analyserades lösningarna utifrån ramverket, där vi i analysen 

kunde se om eleverna hade använt någon eller flera av representationsformerna talade 

symboler, skrivna symboler, bilder, omvärldssituationer och manipulativa modeller. 

Beroende på elevernas lösningar fick vi genom analysen se om eleverna hade ritat 

grafer, mönster, geometriska figurer (manipulativa modeller), skrivit siffror (skrivna 

symboler), använt matematiska begrepp (talade symboler), gjort någon koppling till 

verkligheten (omvärldssituationer) eller/ och ritat bilder. De som hade skrivit mate-

matiska ord ströks under för att förtydliga vilka ord som var matematiska. Transfor-

meringarna var svåra att tyda i elevlösningarna, då det var svårt att analysera hur ele-

verna hade tänkt vid problemlösningarna. När lösningarna hade kategoriserats enligt 

ramverket gick analysen in på Heddens (1986) teori. Heddens (1986) teori förtydli-

gade vilken nivå som eleverna visar upp beroende på vilken representationsform ele-

verna valt till varje uppgift och svårighetsgrad. Därefter analyserades hur eleverna 

hade presterat vid varje uppgift och svårighetsgrad, om eleverna hade löst uppgifterna 

eller inte. Till sist skapades en statistik genom diagram i procent för att sammanställa 

resultaten. Att vi valde att visa diagrammen i procent är för att få en överblick och 

synliggöra på ett tydligt sätt vilka representationsformer som eleverna valde att an-

vända samt vad de visar för nivå av Heddens (1986) teori. 

4.5 Tillförlitlighet 
Inom forskning används begreppet validitet, vilket innebär om forskningen är god-

tagbar eller inte. För att uppfylla de validitetskriterierna krävs det att det finns en röd 

tråd genom forskningen och att forskningen inte går emot sig själv i något avseende 

(Bryman, 2016). I den här studien är den röda tråden att vi undersöker endast en års-

kurs 2 samt undersöker representationsformer i problemlösningar, på så vis är det 

mindre risk att hamna på så kallade sidospår i studien. Det ska även finnas en eller 

flera kopplingar mellan forskningen och verkligheten, alltså den teoretiska delen och 

verkligheten (Bryman, 2016). Kopplingen mellan teori och verklighet, som i detta fall 

är endast en klass, synliggörs i resultatet och diskussionen. För att få en tydligare 

koppling hade en massiv datamängd behövts för att ge ett mer generellt resultat. För 
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att forskningen ska vara tillförlitlig, vilket kopplas till begreppet reliabilitet, ska den 

vara beskriven på ett sätt så att andra kan genomföra den, material och metoder ska 

vara tillämpade på ett sätt som gör att det finns en röd tråd genom resultatet och dis-

kussionen samt trovärdig för läsaren som ska kunna se hur forskningen har gått till 

och hur resultatet samspelar med verkligheten (Bryman, 2016). I vårt metodkapitel 

har vi försökt vara så tydliga som möjligt med hur processen har gått till för att få till 

en så tillförlitlig studie som möjligt samt skapa en tydlig struktur så att vårt resultat 

framkommer tydligt. 

4.6 Etiska principer 
När studien genomfördes utgick vi från Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer. Ef-

tersom minderåriga elevers material samlats in behövde vi ett informerat samtycke 

från både elever och vårdnadshavare. I det informerade samtycket gavs information 

om vad studien kommer behandla och syftet med studien. Här informerades både ele-

ver och vårdnadshavare om att uppgifterna kommer att hanteras konfidentiellt, vilket 

innebär att inga namn uppges i studien. Vikten av att dem hade rätt att avbryta sitt 

deltagande belystes också. Informationen skickades ut i ett missivbrev (bilaga 1) där 

all information stod och därefter kunde dem välja att fylla i en talong om de önskade 

delta i vår studie. 

5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras vilka resultat den insamlade datan gav per svårighetsgrad 

utifrån representationsformer i Leshs (1981) ramverk och Heddens (1986) teori och 

ett övergripande resultat av Heddens (1986) teori samt en analys av resultatet. 

5.1 Resultat inom svårighetsgrad 1 
Avsnittet presenterar resultatet av uppgifterna ett och två (bilaga 2), som är svårig-

hetsgrad 1. Resultatet kommer att hantera de dominanta representationsformerna 

inom svårighetsgrad 1, Heddens (1986) teori kopplat till svårighetsgrad 1, elevexem-

pel som visar på olika representationsformer och nivåer inom Heddens (1986) teori 

och om eleverna har löst uppgifterna eller inte. 

5.1.1 Dominanta representationsformer inom svårighetsgrad 1 

Resultatet visar att den dominerade representationsformen som eleverna använder 

inom svårighetsgrad 1 till uppgifterna ett och två (bilaga 2) är skrivna symboler. Ne-

dan presenteras procentuellt vilka representationsformer som dominerar inom svårig-

hetsgrad 1.  



 

12(32) 

 

Diagram 1. Dominerande representationsformer inom svårighetsgrad 1. 

Diagram 1 visar tydligt att de flesta eleverna använder sig utav skrivna symboler då 

det är 66% av eleverna som visar på den representationsformen (elevexempel 1 i 

5.1.3) inom svårighetsgrad 1. Det är 26% av eleverna som använder representations-

formen bild till svårighetsgrad 1 (elevexempel 1 och 2 i 5.1.3). Därefter är det jämnt 

fördelat mellan representationsformerna då diagram 1 visar att det är 3% av resultatet 

på både talade symboler (elevexempel 2) och manipulativa modeller (elevexempel 1). 

Till sist är det 2% av eleverna som uppvisar omvärldssituationer (elevexempel 1). 

5.1.2 Heddens nivåer kopplat till svårighetsgrad 1 

Resultatet visar en variation av de olika nivåerna i Heddens (1986) teori. Dock visar 

de flesta eleverna att de använder en representationsform som mestadels kopplas till 

den abstrakta nivån. Nedan presenteras fördelningen av de olika nivåerna utifrån svå-

righetsgrad 1 på uppgifterna ett och två (bilaga 2). 

Diagram 2. Vilka nivåer eleverna visar på enligt Heddens (1986) teori i svårighetsgrad 1. 

Diagram 2 synliggör att det är 39% av eleverna som visar på den abstrakta nivån, då 

eleverna använder sig mestadels av representationsformerna skrivna symboler, talade 

symboler och manipulativa modeller. Under svårighetsgrad 1 är det 26% av eleverna 
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som visar på den semiabstrakta nivån, då eleverna använder representationsformerna 

bild och manipulativa modeller. Det är 18% av eleverna som använder sig av om-

världssituationer och bilder, då eleverna visar på den konkreta nivån. Till sist visar 

17% av eleverna på den semikonkreta nivån, vilket innebär att eleverna har använt 

representationsformerna manipulativa modeller, omvärldssituationer och bilder.  

5.1.3 Elevexempel kopplade till representationsformer och Heddens nivåer 

inom svårighetsgrad 1 

I detta avsnitt kommer två olika elevexempel från svårighetsgrad 1 att presenteras, 

där det beskrivs vad som synliggörs och hur det kopplas till de olika representations-

formerna från Lesh (1981) samt nivåerna i Heddens (1986) teori. 

Elevexempel 1. Elev 36s lösning på uppgift 1 med representationsformerna skrivna symboler, bild, om-

världssituationer och manipulativa modeller. 

I elevexempel 1 synliggörs fyra av fem representationsformer och de är skrivna sym-

boler, bild, omvärldssituationer och manipulativa modeller. Skrivna symboler presen-

teras genom att elev 36 har skrivit talet 11×2=22, vilket är en lösning som är rätt. 

Genom att eleven använder sig av de skrivna symbolerna uppvisar eleven en abstrakt 

nivå. De andra tre representationsformerna, bilder, omvärldssituationer och manipu-

lativa modeller gör att eleven även uppvisar semiabstrakt och semikonkret nivå. Om-

världssituationer kopplas till att eleven valt att avbilda nyckelpigorna från uppgiften, 

vilket även är en korrekt lösning. Representationsformen bild syns genom att eleven 

har ritat prickarna enkelt i en uppdelning som är som en tabell vilket även gör att 

representationsformen manipulativa modeller syns i lösningen, som är en korrekt lös-

ning. 
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Elevexempel 2. Elev 42s lösning på uppgift 2 med representationsformerna talade symboler och bilder. 

Två olika representationsformer synliggörs i elevexempel 2 och de är bilder och ta-

lade symboler. Bild syns genom att eleven valt att rita våfflorna enkelt i form av cirk-

lar, vilket är en rätt lösning. Eftersom den här eleven även använder sig av ett labora-

tivt material tyder det på att eleven uppvisar en konkret nivå. Bilden kopplas även till 

den konkreta nivån, då eleven använder laborativt material. Då elev 42 använder både 

laborativt material och ritar enkla bilder leder lösningen till att den konkreta nivån 

blir dominerande i det här avseendet. I det avseendet kan resultatet inte uppvisa i 

vilken mängd eleven använder sig utav det laborativa materialet till uppgift 2. Talade 

symboler syns genom att eleven använder sig av ett språk som går att koppla till ma-

tematiken, i det här fallet är det ordet får, och gör att eleven även uppvisar en abstrakt 

nivå i sin lösning som är rätt, fast ofullständig utan bilden.  

5.1.4 Har eleverna löst uppgifterna inom svårighetsgrad 1? 

Resultatet visar att de flesta eleverna har rätt på en av uppgifterna ett och två (bilaga 

2) eller rätt på båda uppgifterna. Nedan presenteras diagram 3 som visar hur många 

procent av eleverna som antingen har rätt lösning, felaktig lösning, ofullständiglös-

ning eller ingen lösning.  
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Diagram 3. Fördelning av om uppgifterna är lösta eller inte i svårighetsgrad 1. 

Diagram 3 visar att det är 78% av eleverna som gör en eller två lösningar som är rätt 

i förhållande till uppgifterna. Därefter synliggör diagrammet att det är 18% av ele-

verna som gör en eller flera felaktiga lösningar i förhållande till uppgifterna. Dock 

visar resultatet att det är mestadels uppgift två (bilaga 2) som är felaktig i de 18 pro-

centen. Diagram 3 visar även att det är 3% som har en ofullständig lösning av de två 

uppgifterna i svårighetsgrad 1. Till sist är det 1% som lämnar en tom lösning till en 

av uppgifterna.  

5.2 Resultat inom svårighetsgrad 2 
Avsnittet presenterar resultatet av svårighetsgrad 2 som består av uppgifterna tre och 

fyra (bilaga 2). Resultatet kommer att presentera vilka dominanta representationsfor-

mer samt vilka av Heddens (1986) nivåer som synliggörs inom svårighetsgrad 2. Där-

efter presenteras några elevexempel som visar på olika representationsformer och ni-

våer inom Heddens (1986) teori och avslutningsvis sammanställs om eleverna har löst 

uppgifterna eller inte. 

5.2.1 Dominanta representationsformer inom svårighetsgrad 2 

Den dominerande representationsformen inom svårighetsgrad 2 som elever använder 

till uppgifterna tre och fyra (bilaga 2) är skrivna symboler. Procentsatsen av vilka 

representationsformer som dominerar inom svårighetsgrad 2 presenteras nedan. 
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Diagram 4. Dominerande representationsformer inom svårighetsgrad 2. 

Diagram 4 visar att det är 73% av eleverna som visar på representationsformen 

skrivna symboler (elevexempel 4 i 5.2.3).  Diagram 4 visar även representationsfor-

merna bild som 23% av eleverna använder (elevexempel 3 i 5.2.3), talade symboler 

som 3% av eleverna visar på (elevexempel 4) och omvärldssituationer som 2% av 

eleverna använder (elevexempel 4).  Den femte representationsformen manipulativa 

modeller har ingen elev visat på inom svårighetsgrad 2. 

5.2.2 Heddens nivåer kopplat till svårighetsgrad 2 

Variationen av Heddens (1986) nivåer kvarstår från svårighetsgrad 1, fast med änd-

rade procentenheter för varje nivå. Precis som inom svårighetsgrad 1 visar de flesta 

eleverna en representationsform som uppvisar den abstrakta nivån. Uppgifterna tre 

och fyra (bilaga 2) inom svårighetsgrad 2 presenteras nedan utifrån fördelningen av 

de olika nivåerna. 

Diagram 5. Vilka nivåer eleverna visar på enligt Heddens (1986) teori i svårighetsgrad 2. 

Den abstrakta nivån visar 57% av eleverna genom representationsformerna skrivna 

symboler, talade symboler och manipulativa modeller. Därefter är det 22% av ele-

verna som använder representationsformerna bild och manipulativa modeller genom 

den semiabstrakta nivån. Det är 16% av eleverna som visar på den konkreta nivån och 
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5% av eleverna visar på den semikonkreta nivån. De elever som visar på den konkreta 

nivån använder representationsformerna omvärldssituationer eller bilder och de ele-

ver som visar på den semikonkreta nivån använder manipulativa modeller, omvärlds-

situationer eller bilder. 

5.2.3 Elevexempel kopplade till representationsformer och Heddens nivåer 

inom svårighetsgrad 2 

I avsnittet presenteras två olika elevexempel som beskriver vilka representationsfor-

mer och vilka nivåer i Heddens (1986) teori som eleverna uppvisar. 

Elevexempel 3. Elev 41s lösning på uppgift 4 med representationsformerna omvärldssituationer och bild. 

I elevexempel 3 kan vi se två av de fyra representationsformerna som uppvisades i 

diagram 4 i en felaktig lösning och de är omvärldssituationer och bild. Eleven visar 

upp representationsformen omvärldssituationer genom att eleven valt att rita av en 

buss från uppgiften, vilket kopplas till den semikonkreta nivån. Representationsfor-

men bild synliggörs av att eleven valt att rita människorna som ringar och även valt 

att stryka en del av dem när de stigit av, vilket uppvisar en semiabstrakt nivå. Lös-

ningen anses vara fel eftersom eleven valt att stryka över sex ringar när det i uppgiften 

framgår att först stiger två personer av, sedan fyra personer på och sista steget innan 

sluträkningen är att ytterligare tre personer stiger av. Sammanlagt är det alltså fem 

personer som stiger av innan ett svar ska synliggöras på uppgiften. 
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Elevexempel 4. Elev 25s lösning på uppgift 4 med representationsformerna talade och skrivna symboler. 

De andra två representationsformerna som eleverna använde i svårighetsgrad 2 (dia-

gram 4) uppvisas i elevexempel 4 och de är talade och skrivna symboler. Eleven upp-

visar skrivna symboler genom att skriva talet 18-2+4-3=18, vilket gör att eleven upp-

visar ett tänk som motsvarar den abstrakta nivån även om uträkningen i sig är fel. 

Eftersom eleven använder ordet av i sin text kan vi se att eleven använder sig av talade 

symboler som är en del av matematiken, vilket gör att eleven även här uppvisar en 

abstrakt nivå. Elevens lösning med talade symboler anses däremot ofullständig även 

om svaret i sig är korrekt eftersom vi inte kan se hur eleven har tänkt. Däremot går 

det att anta att elevens lösningar är sammankopplade och att eleven skrivit ett korrekt 

svar även om beräkningens svar är felaktig. Däremot använder elev 25 sig av ett la-

borativt material vilket gör att eleven även uppvisar en konkret nivå. 

5.2.4 Har eleverna löst uppgifterna inom svårighetsgrad 2? 

Resultatet visar att de flesta eleverna har rätt på en eller flera lösningar av uppgifterna 

tre och fyra (bilaga 2). Hur många procentenheter av eleverna som visar på en rätt 

lösning, felaktig lösning, ofullständiglösning eller ingen lösning presenteras i diagram 

6. 
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Diagram 6. Fördelning av om uppgifterna är lösta eller inte i svårighetsgrad 2. 

52% av eleverna gör en eller två lösningar som är rätt och 30 % av eleverna gör en 

eller två lösningar som är felaktiga, då uppgift fyra är mestadels felaktig (bilaga 2). 

Därefter är det 12% av eleverna som lämnar en eller två lösningar tomma och 6% av 

eleverna som gör en eller två lösningar ofullständiga. 

5.3 Resultat inom svårighetsgrad 3 
Resultatet av uppgift fem och sex (bilaga 2), som är svårighetsgrad 3, kommer pre-

senteras i avsnittet. Först kommer de dominanta representationsformerna att present-

eras följt av vilka nivåer inom Heddens (1986) teori som uppvisades inom svårighets-

grad 3. Därefter presenteras olika elevexempel som visar på olika representationsfor-

mer och nivåer inom Heddens (1986) teori. Avslutningsvis presenteras en samman-

ställning om eleverna har löst uppgifterna eller inte. 

5.3.1 Dominanta representationsformer inom svårighetsgrad 3 

Skrivna symboler återkommer även inom svårighetsgrad 3 som den mest dominanta 

representationsformen till uppgift fem och sex (bilaga 2).  Vilka representationsfor-

mer som dominerar inom svårighetsgrad 3 presenteras nedan. 

Diagram 7. Dominerande representationsformer inom svårighetsgrad 3. 
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Representationsformen skrivna symboler dominerar med 82%, se elevexempel 5,6 

och 7 (5.3.3). Därefter är det 16% på representationsformen bild, se elevexempel 7, 

och 2% av eleverna använder talade symboler, se elevexempel 6. Däremot är det 

ingen elev inom svårighetsgrad 3 som använder representationsformerna manipula-

tiva modeller och omvärldssituationer. 

5.3.2  Heddens nivåer kopplat till svårighetsgrad 3 

Variationen av de olika nivåerna i Heddens (1986) teori inom svårighetsgrad 3 finns, 

däremot är variationen mindre än tidigare svårighetsgrader då den abstrakta nivån 

dominerar ännu mer här. Fördelningen av nivåerna inom svårighetgrad 3 (uppgift fem 

och sex (bilaga 2)) visas nedan. 

Diagram 8. Vilka nivåer eleverna visar på enligt Heddens (1986) teori i svårighetsgrad 3. 

Eleverna använder mestadels representationsformerna skrivna symboler, talade sym-

boler och manipulativa modeller och det visar på den abstrakta nivån med 62% i dia-

gram 8. De elever som använder representationsformerna omvärldssituationer och 

bilder visar på den konkreta nivån med 16%. Den semiabstrakta nivån visar 14% av 

eleverna i sina lösningar när de använder representationsformerna manipulativa mo-

deller och bilder. Slutligen är det 2% av eleverna som använder representationsfor-

merna manipulativa modeller, omvärldssituationer och bilder inom den semikonkreta 

nivån. 
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5.3.3 Elevexempel kopplade till representationsformer och Heddens nivåer 

inom svårighetsgrad 3 

Elevexempel 5. Elev 51s lösning på uppgift 5 med representationsformen skrivna symboler. 

Elevexempel 5 uppvisar representationsformen skrivna symboler genom lösningen 

34+20+31+42+53+64=244, vilket gör att eleven uppvisar det abstrakta tänket då lös-

ningen är rätt men inte helt fullständig. Att lösningen inte riktigt är fullständig beror 

på att lösningen inte visar hur siffrorna 31, 42, 53 och 64 kom till. Alltså visar elev 

51 en lösning som ligger på den abstrakta nivån enligt Heddens (1968) teori. 

Elevexempel 6. Elev 17s lösning på uppgift 5 med representationsformen talade och skrivna symboler. 
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Genom lösningen 34+20+11+11+11=87kr uppvisas representationsformen skrivna 

symboler i elevexempel 6, vilket gör att eleven uppvisar det abstrakta tänket även om 

lösningen är fel. Elevexempel 6 uppvisar även representationsformen talade symboler 

genom att elev 17 har skrivit kr1 i sin lösning. Det innebär att elev 17 visar en lösning 

som visar den abstrakta nivån enligt Heddens (1968) teori. 

Elevexempel 7. Elev 47s lösning på uppgift 6 med representationsformerna skrivna symboler och bild. 

Skrivna symboler är den representationsform som elevexempel 7 uppvisar genom lös-

ningen 6+6+6=18, vilket gör att eleven uppvisar det abstrakta tänket då lösningen 

även är rätt. Elevexempel 7 uppvisar även representationsformen bild genom att elev 

47 har ritat tre rektanglar med sex cirklar i varje rektangel. Alltså visar elev 47 en 

lösning som visar på den abstrakta nivån samt den semiabstrakta nivån enligt Heddens 

(1968) teori. Att bilderna kopplas ihop med den semiabstrakta nivån och inte med de 

konkreta och semikonkreta nivåerna är för att elev 47 har ritat enkelt. 

                                                      

1 Kr är en förkortning av kronor 
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5.3.4 Har eleverna löst uppgifterna inom svårighetsgrad 3? 

Inom svårighetsgrad 3 förändras resultatet, då de flesta eleverna har en eller flera fel-

aktiga lösningar av uppgifterna fem och sex (bilaga 2). Om eleverna gör rätt lösning, 

felaktig lösning, ofullständiglösning eller ingen lösning presenteras i procent nedan. 

Diagram 9. Fördelning av om uppgifterna är lösta eller inte i svårighetsgrad 3. 

De lösningar som är felaktiga uppkommer till 40% och de lösningar som är rätt upp-

kommer till 28% utifrån hur eleverna hade utformat lösningarna. Dock visar resultatet 

att det mestadels är uppgift fem (bilaga2) som är felaktig i de 40 procenten. I uppgift 

5 är det tre elever som har rätt, nitton elever som har fel, åtta elever som har en ofull-

ständig lösning samt att fyra elever har lämnat uppgiften blank.  Det blir att 19% av 

eleverna gör en eller flera ofullständiga lösningar och att 12% av lösningarna är tom-

ma. Till sist är det även 1% som har tidsbrist för att kunna lösa uppgifterna. 

5.4  Övergripande resultat av Heddens nivåer 
För att kunna se hur det går för alla elever som är med i studien kommer ett övergri-

pande resultat av vilka nivåer eleverna visar på i enlighet med Heddens (1986) teori, 

oberoende av vilken svårighetsgrad det är på uppgifterna, vilket presenteras i diagram 

10.  
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Diagram 10. Övergripande resultat över vilka nivåer eleverna visar på enligt Heddens (1986) teori. 

Diagram 10 presenterar att den abstrakta nivån dominerar i lösningarna av alla tret-

tiofyra elever, detta då det är 59% av eleverna som visar på den abstrakta nivån. Det 

visar även att semiabstrakta nivån är den näst dominerande nivån med 20%. Diagram 

10 visar även att det är 16% av eleverna som uppvisar den konkreta nivån i sina lös-

ningar. Den minst representerade nivån är den semikonkreta nivån där 5% av eleverna 

visar på den nivån. 

5.5 Resultatanalys 
Resultatet visar genomgående att eleverna helst väljer skrivna symboler, men att en 

stor del även väljer bilder. Vilket ger ett utslag på att eleverna visar mestadels på 

nivåerna abstrakt, semiabstrakt och konkret genomgående av alla svårighetsgrader i 

jämförelse med Heddens (1986) teori. Däremot betyder inte det att eleverna ligger på 

den abstrakta, semiabstrakta eller konkreta nivån då Heddens (1986) nivåer styrs av 

vilken metod eleverna väljer att utföra till lösningarna. Till svårighetsgrad 1 och 2 

löser de flesta eleverna uppgifterna, dock löser de flesta inte uppgifterna till svårig-

hetsgrad 3. Det kan ge indikationer till vilka val eleverna gör av representationsfor-

merna (Lesh, 1981) och att eleverna då mestadels uppvisar på den abstrakta nivån 

(Heddens, 1986), vilket gör att de inte klarar av att lösa uppgifterna till svårighetsgrad 

3.  Det som stack ut inom svårighetgrad 3 var uppgift 5, då det flesta eleverna har fel 

eller en ofullständig lösning. Vilket var intressant, då frågan blir varför bara uppgift 

5 stack ut från mängden? 

Resultatet visar även att när svårighetsgraden ökar försvinner fler och fler dominanta 

representationsformer, då skrivna symboler och bilder ökar i procent (Lesh, 1981). 

Samma gäller statistiken över vilka nivåer eleverna visar på i de olika nivåerna inom 

Heddens (1986) teori. I diagram 2 kan man se att fördelningen procentuellt är ganska 

lika på de olika nivåerna av Heddens (1986) teori, vilket tyder på att eleverna visar 

på fyra olika nivåer inom svårighetsgrad 1. I diagram 5 kan man dock se att procenten 

minskar med 12% på den semikonkreta nivån och att den abstrakta nivån ökar med 

18% i svårighetgrad 2. Däremot minskar den semikonkreta nivån med 3% och den 

semiabstrakta nivån minskar med 8% samt att den abstrakta nivån tar över den största 

procenthalten inom diagram 8 med en ökning på 11% i svårighetsgrad 3. Det här tyder 
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på att ju högre upp i svårighetsgraden som eleverna löser en uppgift blir det mer och 

mer abstrakta i tänket av lösningarna de visar, då den abstrakta nivån ökar ganska 

jämnt procentuellt när svårighetsgraden ökar. Tittar man däremot närmare på statisti-

ken inom den övergripande analysen kan man se att det överensstämmer med de tidi-

gare resultaten inom svårighetsgraderna. Det visar även att eleverna visar en liten an-

del av den semikonkreta nivån genom de valda representationsformerna i lösningarna. 

Det tyder inte på att eleverna är i tänket inom den nivån, utan att de har valt en repre-

sentationsform som utmärks i statistiken som gör att eleverna visar den nivån i en 

jämförelse till Heddens (1986) teori. Tillslut visar resultat även att det är ett mellan-

ting och ganska lika i procent av de elever som uppvisar de konkreta och semiab-

strakta nivåerna, vilket tyder på att eleverna kan välja representationsformer som gör 

att de visar de nivåerna när nivåerna är oberoende av svårighetsgraderna.  

Eftersom en del elever väljer att använda flera representationsformer vid lösning av 

en uppgift, kunde Lesh (1981) ramverk användas för att se vilka transformeringar 

eleverna gör. Däremot blev det svårt att läsa av transformeringarna, då vi endast kan 

antyda att eleverna har valt en viss transformering, vilket gjorde att transformering-

arna inte blev en lika viktig del av resultatet. 

6 Diskussion 

I diskussionen kommer resultatet att diskuteras utifrån vad som framkom i litteratur-

bakgrunden, teorin och metoden. Resultatet kopplas även ihop med syftet och fråge-

ställningarna: vilka representationsformer använder elever i årskurs 2 och hur skiljer 

sig de vid de olika svårighetsgraderna vid slutna problemlösningar? Och vilket sam-

band finns det mellan de representationsformer som elever visar till Heddens (1986) 

nivåer? 

6.1 Vilka representationsformer använder elever vid slutna problem-

lösningar och vilket samband finns det till de olika svårighetsgra-

derna? 
Det är väldigt intressant i resultatet, då det framkom inom svårighetsgrad 1 att ele-

verna använde alla representationsformer inom Lesh (1981) ramverk. Däremot mins-

kade användandet av representationsformer till svårighetsgrad 2 och 3. Den enda re-

presentationsformen som eleverna inte använde inom svårighetsgrad 2 var manipula-

tiva modeller och till svårighetsgrad 3 försvann även omvärldssituationer. Detta tyder 

på att när svårighetsgraden ökade så låste sig eleverna till en viss representationsform. 

I statistiken kunde vi se att det var mestadels skrivna symboler och bilder som åter-

kom. Det kan bero på många olika faktorer som att eleverna är mest vana vid att 

använda representationsformerna skrivna symboler och bilder eller att eleverna kän-

ner sig mest säkra på de representationsformerna, även fast att det blir fel lösningar. 

Det kan även bero på att lärarna har lärt ut att eleverna ska använda representations-

formerna skrivna symboler och bilder vid problemlösningar eller att de mest har fått 

träna på att använda dem. Det kan även bero på att eleverna inte är vana att lösa slutna 

problemlösningar, vilket gör att de låser sig, då de slutna problemlösningsuppgifterna 

endast kräver ett svar men kan ha olika lösningar (jfr Sullivan m.fl. 1998). Fast en del 
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anser att det bara finns en lösning till slutna problem (jfr Fox, 1997), däremot håller 

vi med Sullivan m.fl. (1998) om att slutna problem kan ha flera lösningar, med hän-

visning till de olika representationsformerna. Vi tycker däremot att det finns lösningar 

som är liknande och de lösningar som inte liknar varandra och tycker i båda avseen-

den att det är olika lösningar. Vi anser att en bild och skrivna symboler är två helt 

olika strategier vid problemlösning men som kan kombineras och de olika strategi-

erna av representationsformerna är lika viktiga i eleverna utveckling. Av detta drar vi 

en slutsats om att det är viktigt att visa olika representationsformer i undervisningen 

och att elever gynnas av att använda olika representationsformer vid problemlösning.  

Genom att vi har analyserat våra problemlösningsuppgifter synliggjordes problema-

tiken med uppgifterna innan eleverna fick utföra uppgifterna. Utgångspunkten var att 

vi hade sex uppgifter med tre olika svårighetsgrader, vilket i sin tur visade sig vara en 

rätt så bra uppfattning efter att eleverna hade genomfört uppgifterna. Detta på grund 

av att de flesta svarade och hade rätt lösning inom svårighetsgrad 1 samt att det är 

hälften som hade gjort en rätt lösning inom svårighetsgrad 2. Däremot så var det 

många som inte hade gjort någon lösning eller hade gjort en felaktig lösning när vi 

analyserade svårighetgrad 3. Det kan handla om att det var en för svår svårighetsgrad 

för den andelen som inte hade gjort någon lösning eller att det var för svårt att få ner 

en lösning på pappret. Vi kan inte veta om eleverna har löst uppgifterna eller inte i 

huvudet, då vi inte genomförde en intervju, eftersom vi ansåg att det inte var just det 

vi var ute efter inom denna studie. Däremot kan man dra slutsatsen av att eleverna 

antingen inte har så mycket kunskaper om problemlösning eller representationsfor-

mer i sina tidigare erfarenheter eller att uppgifterna inom svårighetsgrad 2 och 3 kan 

ha varit för svåra för en del elever. Det brukar vara svårt med svårighetsgrader i de 

allra flesta klassrum då många elever ligger på så olika kunskapsnivåer. Det blir extra 

problematiskt när det blir olika svårighetsgrader som alla elever ska utföra, då alla 

elever kanske inte visar på den kunskapsnivån som den högsta eller mellersta svårig-

hetsgraden är på. Vilket kan vara en del av varför eleverna väljer en viss representat-

ionsform vid de kluriga uppgifterna eller att de lämnar uppgiften blank. 

Vi kunde även se att en del elever valde att inte genomföra en del uppgifter inom 

svårighetsgrad 2 men framförallt inom svårighetsgrad 3. Det visade att eleverna an-

tingen tyckte att det var för svåra uppgifter eller att eleverna inte hittade en represen-

tationsform för att kunna utföra en lösning på pappret. Många av de situationer som 

elever ställs inför när det gäller problemlösningsuppgifter är att de oftast har svårt att 

lösa uppgiften skriftligt, men en del elever kan se lösningen genom huvudräkning och 

har kanske därför svårt att få ner hur de har tänkt på ett papper. Av detta drar vi kopp-

ling till att eleverna utvecklas genom utmaningen i problemlösningsuppgifter (jfr 

Pólya, 2014). Anledningen till att en del elever har lämnat en tom lösning till en del 

uppgifter kan även bero på att de inte har förstått problemet, vilket är en viktig del av 

problemlösningen. Det är viktigt att förstå vilket problemet är och vad är det de undrar 

i problemlösningen, dock behöver eleverna inte ha ett givet svar eller lösning för att 

det ska uppfylla kravet till ett rikt problem (jfr Taflin, 2007). Eleverna kan alltså ha 

påverkats av hur problemlösningen var utformad eller formulerad, för att förstå inne-

börden av problemet, dock ska slutna problemlösningar vara välstrukturerade pro-

blem (jfr Sak & Maker, 2005). 
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Det finns alltså många olika förklaringar till varför eleverna har använt de represen-

tationsformer som de visat i sina lösningar till respektive svårighetsgrad och uppgift. 

Diskussionerna har gått igenom varför eleverna kan ha lämnat en uppgift blank eller 

om det kunde bero på upplägget av uppgifterna. Diskussionerna gick även igenom 

hur eleverna har kunnat tänka i jämförelse med elevernas lösningar och representat-

ionsformer de visat. Tillslut kom vi fram till att eleverna valde främst skrivna symbo-

ler och bilder som representationsformer när svårighetsgraden höjdes. Vi fick även 

bekräftat att det var olika svårighetsgrader på uppgifterna då det blev fler fel och att 

lösningarna blev färre ju högre svårighetgraden blev. Vilket gjorde att vi kunde se 

sambandet av att eleverna låste sig vid svårighetsgraderna som var av högre nivå när 

eleverna visade representationsformerna. 

6.2 Vilket samband finns det mellan de representationsformer som 

elever visar till Heddens nivåer? 
Genom det övergripande resultatet kunde vi se att eleverna valde mest representat-

ionsformen skrivna symboler som gjorde att de visade mestadels den abstrakta nivån. 

Det var dock ganska hög procent på de konkreta och semiabstrakta nivåerna. Det 

tydde på att de flesta eleverna hade någon form av koppling till det abstrakta och 

konkreta tänket i lösningarna de uppvisade. Det tydde även på att eleverna kunde 

koppla sin omvärld till problemlösning, vilket de har samlat i sina scheman, då upp-

gifterna var återkopplade till omvärlden (jfr Wadsworth, 2004). Vilket även kan ses 

hos de elever som hade använt sig av omvärldssituationer som representationsform, 

vilket hamnar under nivåerna konkret och/eller semikonkret.  

När det gällde de olika svårighetsgraderna visade resultatet tydligt att eleverna inom 

svårighetsgrad 1 hade en stor variation i användandet av representationsformerna, vil-

ket gjorde att det blev en stor variation i vilka nivåer av Heddens (1986) teori som 

eleverna uppvisade. Detta tydde på att eleverna hade förståelse för uppgifterna och 

visste hur de skulle lösa uppgifterna som är en del av Taflins kriterier av hur problem-

lösningsuppgifterna ska vara uppbyggda (jfr Taflin, 2007). Eleverna kunde även an-

vända sina sinnen och sin omvärldsbild samt sina tidigare erfarenheter de fått och 

skapade assimilation om omvärlden. Eleverna bearbetade assimilationen och fick en 

mental jämvikt med ackommodationen, alltså att eleverna fick en jämn balans av de 

kunskaper som eleverna intagit av ämnet problemlösning.  I balansen kunde eleverna 

ta fram de scheman som behövdes som var väl sorterade, alltså ackommenderade, för 

att kunna skriva en lösning till uppgifterna. Däremot hos de elever som valde att 

skriva flera olika lösningar till uppgifterna kan det handla om en osäkerhet i ackom-

modationen, alltså att det fanns en mental obalans i inlärningen (jfr Wadsworth, 

2004). Även om det fanns en mental obalans kunde eleverna ändå dra slutsatser från 

omvärlden till problemlösningen samt tvärtom. Vilket kunde göra att eleverna an-

vände de kunskaper som de hade till vardags och drar nytta av dem inom problemlös-

ningen. Tidigare erfarenheter och erfarenheter som de skapar sig om vår värld kunde 

vara till nytta och vara viktiga kunskaper för att lösa problemlösning. Detta blev även 

en slutsats av att eleverna hade använt tidigare erfarenheter samt deras bild av om-

världen när de löste uppgifterna (jfr Leak m.fl., 2017). 

Däremot inom svårighetsgrad 2 visade resultatet att variationen i användandet av re-

presentationsformerna som visades inom svårighetsgrad 1 hade sjunkit, då bland 
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annat den semikonkreta nivån hade sjunkit. Det blev fler procent som visade den ab-

strakta nivån, vilket tydde på att eleverna började att låsa sig vid en viss metod eller 

att eleverna föredrog att använda det abstrakta tänket vid de frågor som ställdes vid 

svårighetsgrad 2. Däremot visade det att eleverna kunde ha fastnat i assimilationen av 

det kognitiva tänket (jfr Wadsworth, 2004). Då eleverna använde tidigare erfarenheter 

för att gå tillbaka efter att de hade läst uppgifterna och därefter skulle de hitta en 

lämplig lösning (jfr Nunokawa, 2005; Pólya, 1954; Ahlberg, 1992). Här kunde det 

spela en stor roll av vilka tidigare erfarenheter de hade, vilket visade på hur läraren 

hade undervisat inom detta område. Eleverna kunde även lära sig något nytt när de 

läste uppgifterna och hittade då en ny väg som ledde dem in på en ny representations-

form (jfr Nunokawa, 2005; Pólya, 1954; Lesh, 1981).  

Till sist visade resultatet inom svårighetgrad 3 att användandet av representationsfor-

merna och variationen som visades inom svårighetgrad 2 hade sjunkit när det fram-

förallt gällde nivåerna semikonkret och semiabstrakt. Detta gav oss en bild av att Ta-

flins kriterier inte blev uppfyllda inom svårighetsgrad 3, då de flesta eleverna inte 

kunde lösa uppgifterna, vilket även går att kopplas till att det var för hög svårighets-

grad på uppgifterna (jfr Taflin, 2007). En orsak till att eleverna utförde en felaktig 

lösning eller valde att lämna uppgiften helt blank kunde vara att de inte hade den 

kunskap som de behövde för att lösa uppgifterna i svårighetsgrad 3. För att få den 

kunskapen som var nödvändig skulle eleverna behöva införskaffa nya kunskaper för 

att lösa uppgifterna. Troligen hade eleverna använt sig av sina tidigare erfarenheter 

och att de inte var tillräckliga. Dessutom hade eleverna inte haft möjlighet att inför-

skaffa sig den nya kunskapen som behövdes för att antingen assimilera eller ackom-

modera deras befintliga scheman (jfr Wadsworth, 2004; Nunokawa, 2005; Pólya, 

2014).  

Nu har vi uppmärksammat att uppgifterna inom svårighetsgrad 3 var svårast, men 

speciellt uppgift 5. Uppgift 5 blev intressant för oss för att den uppgiften stack ut från 

mängden. Precis som vi skrev i metoden så är det flera steg i uträkningarna och 

mycket information i uppgiften. Resultatet visade även att det var en klurig uppgift 

då det var nitton elever som fick fel på lösningen samt att det var åtta elever som hade 

gjort ofullständiga lösningar. Dock var det endast fyra elever som hade lämnat upp-

giften blank. Vilket tydde på att eleverna hade en vilja att försöka lösa uppgiften. Att 

det endast var tre elever som hade lyckats få rätt på lösningen fick oss att fundera på 

hur vi hade formulerat frågan. Kan det vara att en del problemlösningsuppgifter är för 

krångliga att förstå för att kunna lösas? Det kunde vi inte få svar på då vi hade behövt 

intervjuer med eleverna. Det fick oss också att fundera över hur viktigt det är med 

genomgångar och undervisningen av problemlösningar för elevernas skull samt att 

valet av materialet som läraren väljer är lika viktig för elevernas förståelse och ut-

veckling. Därmed är lärarens arbete med eleverna en stor del och en väldigt viktig del 

i elevernas utveckling. 

Diskussionen om sambanden mellan representationsformerna som eleverna har visat 

i sina lösningar kopplat till Heddens (1986) nivåer har visat en del olika synvinklar. 

Diskussionen har förts över den övergripande delen i resultatet samt alla tre svårig-

hetsgraderna inom resultatet. Vår slutsats blev att vid de lägre svårighetsgraderna vi-

sade eleverna olika representationsformer som visade en blandning av Heddens 
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(1986) nivåer. Men när svårighetsgraden höjdes och speciellt inom svårighetsgrad 3 

kunde vi se att eleverna låstes mer vid en viss representationsform som gjorde att 

resultatet blev att eleverna mestadels visade en nivå av de konkreta och abstrakta. 

6.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att eleverna förhåller sig till färre representat-

ionsformer när svårighetgraderna höjs på slutna problemlösningar. Därmed uppfylls 

studiens syfte som också ger oss en inblick av sambandet mellan de representations-

former eleverna visade och vilket samband det fick till Heddens (1986) nivåer. I dis-

kussionen framgick det även en ny inblick om vilka komplikationer uppgift 5 gav och 

kan ge vid liknande uppgifter. Det leddes in på lärarens roll av de sammanställda 

resultaten och vilken betydelse det egentligen har för elevernas utveckling. 

6.4 Metoddiskussion 
I alla ställningstaganden om metodvalen i den här studien grundade sig i de etiska 

principerna. Något som påverkade resultatet var att endast en klass representerade 

studien vilket gör att det finns en sannolikhet att resultatet inte blir likvärdigt om stu-

dien genomförs i ett större omfång. Eleverna genomförde också uppgifterna på en 

utsatt tid om 40 minuter vilket kunde påverka eleverna i deras process fram till en 

lösning, alla elever var kanske inte bekväma med tidsomfånget och hade behövt mer 

tid för att ge ett rättvisande resultat. Eleverna satt på sina ordinarie platser vilket in-

nebar att de satt två och två, det gjorde att det uppkom några tillfällen där eleverna 

tittade på sin klasskamrat. Här hade metoden kunnat styras upp för att minimera ris-

ken att eleverna tittade på varandra. Även att vi höll i lektionen kan ha varit en avgö-

rande del för resultatet då eleverna kanske inte kände sig trygga med att ställa even-

tuella frågor till oss vid otydligheter eller liknande. Däremot var eleverna bekanta 

med den som genomförde lektionen sedan tidigare och därmed minskar risken för den 

påverkan. 

I studien utgick vi från att problemlösningsuppgifterna var i tre olika svårighetsgrader 

vilket är den indelningen vi gjorde utefter den litteratur vi utgick från. Däremot var vi 

medvetna om att detta inte bara var de svårighetsgraderna som fanns men för att 

kunna framföra ett resultat blev indelningen nödvändig. I slutskedet av den här stu-

dien upptäcktes det att uppgift 4 (bilaga 2) som eleverna fick lösa inte var ett slutet 

problem. I uppgiften står det inte tydligt om det är arton personer med eller utan buss-

chauffören. Beroende på hur eleverna tolkade uppgiften kan svaret bli olika, vilket 

gör att uppgiften är ett öppet problem (jfr Sullivan m.fl., 1998). För att säkerställa om 

vårt resultat var korrekt sammanställt eller inte genomfördes därför en ny analys som 

endast påverkade huruvida elevers lösningar var korrekta, felaktiga eller ofullständiga 

med 2% ändring inom svårighetsgrad 2. Däremot är sammanställningen korrekt som 

presenterats i vårt resultat och därför är studien fortfarande relevant. Det som däremot 

påverkas av det här misstaget är att studien inte endast undersökt slutna problem utan 

även ett öppet problem. Men eftersom skillnaden blev så marginell så valde vi att inte 

ändra fokusområde i slutskedet på den här studien. Metoden hade därför kunnat bli 

mer fulländad genom att byta ut uppgift fyra till ett slutet problem. Något annat som 

hade kunnat styrka studien är att genomföra intervjuer med några eller alla elever för 

att verkligen förstå de bakomliggande tankegångarna hos eleverna vid deras val av 
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representationsformer eller att de valt att inte svara på uppgiften. Genom att genom-

föra intervjuer hade resultatet kunnat bli mer rättvisande i vilken nivå inom Heddens 

(1986) teori de uppvisar samt vad det är som gör att eleverna låser sig vid vissa re-

presentationsformer när svårighetsgraden höjs. Däremot insåg vi tidigt att vi fick 

stryka intervjudelen på grund av den tidsram som studien utgick från. Fokus blev 

istället att få fram ett så tydligt resultat utifrån de analysverktyg som studien utgick 

från. Genom att minimera omfånget av analysverktyg kunde vi skapa en tydligare 

struktur och det gav utrymme till mer givande svar på frågeställningarna. 

6.5 Ämnesdidaktiska implikationer 
Elevernas val i resultatet kan vi endast spekulera om men däremot är vi som skriver 

denna studien eniga om att en stor påverkan borde vara läraren/lärarna som eleverna 

möter dagligen inom skolan. Lärarna har en viktig del i vår skola och elevernas vardag 

består av lärarnas upplägg. Därför är det viktigt att se vad lärarna kan ta tillvara på 

från vår studie och ett av våra budskap är att alla är unika och därför fungerar inte en 

universallösning för alla elever. Lärarna behöver försöka sätta sig in varje elevs pro-

cess (figur 1) för att på så vis kunna försöka möta elevens behov av stöttning. Resul-

tatet visar ändå att i skolans årskurs 2 dominerar representationsformerna skrivna 

symboler och bilder. Det är oftast de som används inom olika matematikböcker och 

även i undervisningsformer. Många lärare känner nog igen sig i att man skriver ett tal 

på tavlan med siffror och använder en form av bild för att förklara vad siffrorna bety-

der. Lärarna måste öppna upp sig, kan jag skriva hur lösningen sker med hjälp av 

talade symboler? Kan jag göra situationen mer konkret med en omvärldssituation? 

Kan jag använda en graf eller tabell för att förtydliga? Genom att använda fler olika 

former i undervisningen kan läraren ge eleverna mer strategier att använda sig av när 

de fastnar i en uppgift. 

6.6 Vidare forskning 
Då denna studie endast är genomförd på en skola med en klass och vår datamängd är 

begränsad till trettiofyra elevers lösningar, kan studien inte ge ett rättvisande resultat 

varken nationellt eller internationellt. Därav skulle en studie med samma upplägg, 

med endast slutna problem, fast i större omfång vara aktuell för att se om vårt resultat 

gav en fingervisning i rätt riktning eller om vårt resultat endast är en slump. En annan 

vinkel av studien skulle kunna tilläggas med intervjuer av eleverna för att försöka 

förstå processerna bakom elevernas val av representationsformer vid de olika svårig-

hetsgraderna, då det var en aspekt som vi valde bort på grund av tidsbristen. Som ett 

komplement hade det varit intressant att se en forskning som även undersöker lärarna 

och deras kunskaper om de olika representationsformerna och deras användning inom 

matematikundervisningen. Går det att dra en koppling mellan att eleverna gärna låser 

sig vid skrivna symboler när svårighetsgraden höjs på problemlösningsuppgifterna 

med lärarnas kunskaper?  
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Bilaga 1 – Missivbrev till vårdnadshavare och elever 
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Bilaga 2 - Problemlösningsuppgifter 

 

 

 


