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Abstrakt 
 

Den empiriska studien handlar om hur alla elever kan gynnas av samma 

problemlösningsuppgifter och hur detta visar sig. Vilka strategier väljer elever när de 

arbetar med valda uppgifter och hur uppmärksammas dessa genom observation och 

intervju. Tre matematiska förmågor kommer att synliggöras i denna empiriska studie 

och hur dessa förmågor kan komma att visa sig hos elever som arbetar med 

problemlösning. En skola för alla är något som kan tolkas olika, i denna studie kommer 

främst tidigare forskning att förklara begreppet och vad det kan innebära för elever. 

Fokuset i studien är problemlösning och hur elever arbetar med detta i skolan, utifrån 

olika faser att ta sig an ett problem.  
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1 Inledning 

Under min lärarutbildning har begreppet ”en skola för alla” diskuterats vilket innebär att 

alla elever har rätt att ges möjlighet till att utveckla kunskaper för att klara 

kunskapskraven i årskurs 3 (Skolverket, 2018). En skola för alla förklaras på det sättet 

att elever ska få en individanpassad undervisning och enligt Skolverket (2018) ska alla 

elever ges möjlighet att utvecklas i alla ämnen. Skolverket (2018) skriver vidare om hur 

elever, oberoende om denne är i svårigheter eller är särbegåvad i ett ämne ska ges 

samma möjlighet till att stimuleras i alla ämnen. Under min praktik har jag sett hur 

elever som är särbegåvade i ett visst ämne blir bortprioriterade på grund av att 

fokusering från lärarna och skolledning hamnar på att se till att elever i svårigheter 

klarar målen.  

 

Alla elever i skolan besitter förmågor och i matematikens värld finns det olika förmågor 

som exempelvis resonemangsförmåga, problemlösningsförmåga och 

kommunikationsförmåga, vilket är de förmågor som kommer att diskuteras i detta 

arbete. Problemlösning kan gynna de flesta elever om undervisningen är strukturerad 

och väl genomförd (Szabo, 2013). Genom att arbeta med problem där eleverna känner 

igen sig kan detta skapa en lust och motivation till att vilja lösa problemet. Har eleverna 

lusten och viljan att lösa problemet kan läraren lättare hitta nivåer för öppna och rika 

problem som gynnar både elever i svårigheter men också elever med särbegåvning för 

ämnet matematik (Szabo, 2013).  

 

Det här arbetet kommer att luta sig mot en systematisk litteraturstudie som gjorts där 

elever med fallenhet för matematik och hur dessa synliggörs var i fokus (Berglin och 

Karlsson, 2019). I detta självständiga arbete kommer jag att undersöka olika 

eleveruppgifter i matematik som är baserade på problemlösning och hur dessa uppgifter 

kan nå alla elever. Arbetet kommer även att belysa vilka förmågor som synliggörs hos 

eleverna när de tar sig an uppgifterna. Ett flertal begrepp kommer att förklaras samt 

sättas i samband med arbetets syfte. Arbetet kommer att belysa intervjufrågor till 

eleverna där fokuset hamnat främst på uppgifterna men också på 

matematikundervisning i allmänhet. Fokuseringen i arbetet med uppgifterna är på 

elevers matematiska förmågor och hur de används, utvecklas eller ges möjlighet till att 

stimuleras och/eller upptäckas genom dessa uppgifter.  
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2 Syfte och frågeställningar 

 

2.1 Syfte 

Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka hur alla elever kan gynnas av 

samma sorts problemlösningsuppgifter. Arbetets syfte är också att se hur matematiska 

förmågor synliggörs när alla elever tar sig an de utvalda problemlösningsuppgifterna. 

 

2.2 Frågeställningar 

- Hur kan elever i svårigheter och elever med särbegåvning för matematik gynnas 

av samma sorts problemlösningsuppgifter?  

 

- Vilka matematiska förmågor visas och uttrycks av eleverna när de tar sig an de 

utvalda problemlösningsuppgifterna? 
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3 Litteraturbakgrund 

Detta arbete tar information från en tidigare litteraturstudie (Berglin och Karlsson, 

2019) där elever med särbegåvning var i fokus och hur dessa elever beskrivs samt hur 

de arbetar med matematiska uppgifter. I litteraturstudien framkom det att elever med 

särbegåvning lättare hittar metoder för att lösa olika problemlösningsuppgifter, i detta 

arbete kommer det att fokuseras på alla elever och inte endast de som är särbegåvade. 

Elever med särbegåvning kontra elever i svårigheter är en av underrubrikerna som 

kommer att belysa vad det innebär att vara särbegåvad men också vad det innebär att 

vara i svårighet, allt med fokus på matematikämnet. En skola för alla, problemlösning 

och problemlösningsstrategier kommer även att belysa varsin underrubrik i detta avsnitt.  

 

 

3.1 Elever med särbegåvning kontra elever i svårigheter 

Krutetskii (1976) är en av de första som forskat om vad det innebär att ha en fallenhet 

för matematik och han menar att vara särbegåvad (eller ”gifted” som han uttrycker det) 

är inget som är medfött utan något som arbetas och stimuleras fram med tiden. Det finns 

kriterier för att finna elever med fallenhet för matematik enligt Krutetskii (1976) vilket 

är att de kan insamla matematisk information, bearbeta matematisk information och 

bevara matematisk information. Förmågan att bearbeta matematisk information innebär 

att eleverna kan sortera ut det viktiga i uppgiften och förenkla den men också att kunna 

sätta den i ett samband som gör den förståelig. Att bevara matematisk information 

menas att eleverna kan förklara lösningen på ett sätt som visar att de förstått samt gjort 

matematiska kopplingar till vad de lärt sig tidigare. De tre tidigare nämnda kriterierna är 

något som kommer att komma till användning i arbetet med matematiska förmågor i 

problemlösningsuppgifter. Varför dessa tre kriterier är viktiga i detta arbete är på grund 

av att alla elever behöver kunna arbeta med dessa för att lösa en matematisk 

problemlösningsuppgift, oberoende av om eleven är i svårighet eller särbegåvad i 

ämnet. (Berglin och Karlsson, 2019).  

 

Läser man både Krutetskiis (1976) och Sheffields (2003) kriterier för att kunna fastställa 

om en elev kan ha en fallenhet för matematik, överensstämmer deras kriterier ganska 

väl med varandra. Till exempel liknar förmågan bevara matematisk information 

(Krutetskii, 1976) och sinne för matematisk formalisering (Sheffield, 2003) varandra då 

båda handlar om att argumentera och använda sig av gammal kunskap för att lösa en 
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uppgift. Även Pettersson (2011) skriver i sin doktorsavhandling att Krutetskiis (1976) 

och Sheffields (2003) teori om igenkännandet av elever med fallenhet är genom 

karaktäristiskas drag där båda forskarna beskriver liknande drag. Pettersson (2011) vill 

även påstå att Krutetskiis (1976) forskning om elever med fallenhet för matematik är det 

som används mest när man vill forska inom just det ämnet (Berglin och Karlsson, 

2019:6).  

 

Heinze (2005) menar att fallenhet och problemlösning har ett samband och genom att 

studera elevernas strategier kan man som lärare se om strategierna som används är mer 

välutvecklade jämfört med andra elever i samma ålder. Skulle det visa sig att en elev 

använder sig av mer välutvecklade strategier kan det betyda att eleven i fråga har en 

fallenhet för matematik, viktigt att tänka på är att studera eleven flera gånger då det kan 

vara en engångsföreteelse. Genom att studera elevernas strategier ges det också 

möjlighet till att upptäcka och synliggöra elever i svårigheter för matematik genom att 

de inte vet hur de ska använda sig av någon strategi eller endast ett fåtal. Genom att 

studera elevernas strategier ges det också möjlighet till att upptäcka vilka elever som är 

särbegåvade inom ämnet då dessa elever använder alla eller många olika strategier 

beroende på problem (Heinze, 2005). Ett exempel som Jäder (2015) tar upp i sin 

avhandling är att de elever som besitter så kallade utantillkunskaper ofta har det svårt att 

överföra dessa kunskaper till något nytt, exempelvis till en ny problemlösningsuppgift. 

Genom att studera hur utantillkunskaper och problemlösning hör ihop är det också 

viktigt att inte anta att eleven är i svårighet för matematik utan att det finns fler faktorer 

som påverkar inlärning av problemlösning (Jäder, 2015).  

 

3.2 En skola för alla 

 

Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2019) beskrivs ”en skola för alla” som 

följande:  

 

Alla som går i skolan har samma rätt till en bra skoldag. Du ska få vara 

delaktig och känna att du utvecklas och att du kommer i mål med dina 

skoluppgifter. (SPSM, 2019: https://www.spsm.se/stod/elevsidor/)  

 

Vad innebär då en bra skoldag? För en del elever kan det innebära att de haft roligt på 

rasten men för andra elever kan det också innebära att undervisningen har varit givande 

https://www.spsm.se/stod/elevsidor/
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och stämningen i klassrummet har varit trygg. I detta sammanhang väljs det att titta 

djupare på den givande undervisningen med fokusering på ämnet matematik. Bloom 

(1985) som är en psykolog menar att de flesta barn föds med samma 

utvecklingsmöjligheter men att det sedan handlar om att ge barnet goda villkor när det 

kommer till både hem – och skolmiljö. Genom att ge individen miljömässigt goda 

villkor är chanserna enligt Bloom (1985) större att eleven i fråga utvecklar en 

särbegåvning för exempelvis ämnet matematik vilket innebär att skolan har ett stort 

ansvar när det kommer till en skola för alla. 

 

En givande undervisning i matematik behöver nödvändigtvis inte innebära att eleverna 

har lätt för ämnet utan istället hur läraren och klassen arbetar med uppgifter. Enligt 

Liljekvist (2014) som har doktorerat i matematikdidaktik kan det mest effektiva sättet 

att arbeta med elever vara genom att lägga ned tid på att de själva ska få upptäcka 

matematiska samband. Efter en undersökning som Liljekvist (2014) gjort visade det sig 

att även om eleverna får det jobbigare genom att upptäcka samband kommer de ihåg 

dessa mycket bättre när de får upptäcka dessa själva. Genom att arbeta med kreativa 

uppgifter som tar tid att genomföras ses undervisningen som mest givande för alla i 

längden, istället för att snabba på processen i exempelvis matematikboken (Liljekvist, 

2014). Det finns flera förklaringar på vad som är en skola för alla och hur man borde 

arbeta med detta, uttrycket enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2019) är en 

förklaring, Liljekvist (2014) och Jäder (2015) har andra. Att elever har svårigheter för 

matematik har flera anledningar som inte nödvändigtvis behöver betyda att de faktiskt 

är i svårighet för ämnet utan att matematikundervisningen många gånger baseras på 

utantillinlärning vilket oftast missgynnar eleverna i skolan. Liljekvist (2014) i enighet 

med Jäder (2015) anser att den mest givande undervisningen är när eleverna arbetar 

med matematik genom mer grundliga och kreativa uppgifter vilket också visade gynna 

de svagare eleverna. Jäder (2015) menar vidare att det är viktigt för lärare att läsa av 

eleverna i ett sammanhang där de ges möjlighet till att visa sina kunskaper, inte visa vad 

de har memorerat sedan tidigare.  

 

3.3 Problemlösning och rika problem 

 

Det finns ”regler” för vad som krävs för att ett problem ska vara ett problem där ett krav 

är att personen som ska lösa problemet inte har en färdig strategi innan utan arbetar 
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fram den för att lösa uppgiften. En icke given strategi gör att problemlösning blir olika 

beroende på vem som arbetar med det men också att om det fanns en given och färdig 

strategi skulle inte problemet räknas som ett problem (Hagland, Hedrén och Taflin, 

2005). Det finns olika sorters problem i problemlösningsuppgifter, i detta arbetet 

kommer rika problem vara fokus. Hagland, Hedrén och Taflin (2005) beskriver kriterier 

som behöver uppfyllas för att få kalla problem rika problem. Ett rikt problem utmanar 

personen som arbetar med problemet att forma en viss diskussion för att hitta en 

lösning, vilket kräver kommunikation med en annan människa, exempelvis med läraren 

efteråt. I matematisk problemlösning kan själva problemet delas upp i två olika faktorer 

enligt Hagland, Hedrén och Taflin (2005), de faktorer de kan delas upp i är problem och 

rika problem. Problem definieras som en uppgift till exempel som kan lösas på antingen 

ett eller flera sätt. Problemet har bara ett syfte vilket är att bli löst, den andra faktorn 

vilket är rika problem definieras som ett utvecklat problem. Vilket innebär att problem 

kan utvecklas från att lösa till en diskussion av matematiska begrepp. Hagland, Hedrén 

och Taflin (2005) har valt att strukturera sju olika kriterier för att ett problem skall 

klassificeras som ett rikt problem (Hagland, Hedrén och Taflin, 2005).  

o Problemet skall introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier.  

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

o Problemet skall upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid.  

o Problemet skall kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och 

representationer.  

o Problemet skall kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda 

lösningar, en diskussion som visar på olika lösningsstrategier, representationer och 

matematiska idéer.  

o Problemet skall kunna fungera som brobyggare mellan olika matematiska områden.  

o Problemet skall kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem. 

  (Hagland, Hedrén och Taflin, 2005) 

Hagland, Hedrén och Taflin (2005) beskriver att vad som definieras som ett problem 

skiljer sig beroende på vem det är som arbetar med det. Författarna menar att ett 

problem är en uppgift som någon vill lösa eller känner att den rentav måste lösa. I 

enighet med Hagland, Hedrén och Taflin (2005) anser även Boesen m.fl. (2016) att det 

inte finns en given metod på lösningen till en problemlösningsuppgift vilket betyder att 

eleverna inte känner till hur problemet ska lösas, lösningen kan även utföras på flera 

olika sätt (Boesen m.fl. 2016). I skolan när man arbetar med problemlösning är det ofta 

ett problem som eleverna själva ska tolka men också komma på en egen strategi för att 
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lösa problemet. Det är en tankeutveckling som människor använder för att lösa problem 

inom problemlösning och många gånger vill man ha ett svar (Taflin, 2007).  
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4 Teori 

I den första delen av detta teoriavsnitt kommer tillvägagångssätt för att lösa 

problemlösningsuppgifter att beskrivas. Den andra delen av teorin kommer strategier att 

förklaras i samband med problemlösning och i den sista delen kommer valda 

matematiska förmågor att beskrivas som en teoretiskt ramverk.   

 

4.1 Tillvägagångssätt inom problemlösning  

 

Polya (2003) definierar problemlösning på ett sätt som ses konkret och som har av flera 

andra forskare moderniserats och gjort tillägg så att det skapas egna definitioner. 

Problemlösning handlar enligt Polya (2003) om att förstå problemet i första hand för att 

sedan gå vidare med att utveckla en slags plan för att lösa problemet. Efter att ha 

utvecklat en plan till att lösa problemet behöver man genomföra denna för att sedan 

kunna gå tillbaka och studera resultatet samt reflektera över om det kan stämma. Polyas 

(1970) faser till att kunna genomföra och klara olika problemlösningsuppgifter är 

sammanfattningsvis följande:  

 

- Att förstå problemet 

- Att göra upp en plan 

- Att genomföra planen  

- Att se tillbaka på lösningen och redovisa svaret  

 

Karlsson (2013) tar upp olika uppgifter där eleverna redan vet en matematisk modell 

som de kan använda vilket gör att uppgifterna blir rutinuppgifter vilket är motsatsen till 

problemlösning. Problemlösningens mål är istället att hitta modeller (eller endast en 

modell) som eleverna från början inte vet att de ska använda, använda dessa som sedan 

hjälper dem att lösa problemet (Karlsson, 2013).  

 

4.2 Problemlösningsstrategier 

 

Polya (1970) och Lester (1996) menar att problemlösningsstrategier borde användas och 

att det borde börja läras ut tidigt i elevernas skolgång. I denna underrubrik kommer 

problemlösningsstrategier enligt Polya (1970) och Lester (1996) att sammanställas och 

presenteras.  
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Den första strategin som kommer att beskrivas är lösning av liknande problem vilket 

innebär att problemlösaren (eleven i detta fall) ska börja med att lösa liknande problem 

för att på detta sätt upptäcka mönster som går att använda i det problemet som de 

arbetar med. Den andra strategin är rita en figur vilket kortfattat går ut på att visualisera 

problemet, till exempel rita en bild över vad som ska lösas för att göra uppgiften mer 

överskådlig. Försök att minnas ett liknande problem är den tredje strategin som menar 

att genom träning och erfarenhet av olika problem gör det lättare för att ta sig an det 

aktuella problemet. Kortfattat innebär den tredje stategin att övning ger färdighet, är 

eleven van vid att arbeta med problem blir det enklare att ta sig an nya och svårare 

problemlösningsuppgifter. Om det inte finns någon annan strategi att använda sig av 

kan eleven testa sig fram med olika svar för att se om det finns något mönster som går 

att använda, denna strategi kallas sök efter mönster. Den femte strategin är argumentera 

för gissning vilket innebär att lösningen på problemet kan nås genom gissning och även 

om gissningen skulle vara felaktig kan eleven ändå lära sig av metoden. I 

gissningsstrategin vet oftast eleven svaret genom att endast läsa uppgiften men behöver 

gissa lösningen och på det sättet motivera varför det är rätt gissning. Att arbeta 

baklänges är en strategi som kan innebära att resultatet kan vara känt i problemet men 

att eleven istället behöver ta reda på andra okända värden, genom att arbeta baklänges 

kan denna strategi fungera för att ta reda på lösningen. Den sista strategin beskrivs som 

att ibland kan svaret på problemet genom att skapa tallinjer och analysera samband för 

att upptäcka mönster i problemet vilket gör att de kan få fram ett korrekt svar, denna 

strategi kallas för låt problemet arbeta (Polya, 1970 och Lester, 1996).   

 

4.3 Tre matematiska förmågor 

 

I denna underrubrik kommer tre matematiska förmågor kort att beskrivas utifrån 

forskning där de utvalda förmågorna är resonemangs –, kommunikations – och 

problemlösningsförmåga.   

 

4.3.1 Problemlösningförmåga 

 

Problemlösningsförmåga är förmågan att behandla en problemlösningsuppgift vilket 

innebär att eleverna ska kunna lösa ett problem där det inte finns en given metod för att 

lösa problemet (Schoenfeld, 1985). Niss (2007) menar att uppgiften kräver att det finns 
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en sorts utforskning till problemet och att eleverna har chans till att lösa det. Genom att 

eleverna kan variera sina egna representationer av matematiska begrepp samt kunna 

generalisera tidigare erfarenheter från problemlösning ger detta större möjlighet till att 

bemästra problemlösningsförmågan. Boesen m.fl. (2016) menar att 

problemlösningsförmåga kopplas samman med särbegåvning för matematik i det fall att 

eleverna behöver besitta flera olika matematiska förmågor för att kunna bemästra 

problemlösningsförmågan.  

 

4.3.2 Resonemangsförmåga 

 

Enligt Boesen m.fl. (2016) innehåller resonemangsförmågan tankar om val men också 

slutsatser samt motiveringar. Det innebär att de elever som besitter 

resonemangsförmågan ges möjlighet att ta sig fram till lösningen genom att kunna tänka 

matematiskt, redovisa sitt svar samt skapa en förståelse för samband (Boesen m.fl. 

2016). Resonemangsförmågan klassificeras som en av de viktigare grundläggande 

förmågorna. Det sker på grund av resonemangsförmågan inom matematik bidrar till ett 

främjande av inhämtning av nya matematiska förmågor och kunskap, den bidrar även 

till en ökad matematisk förståelse (Ball och Bass, 2003). 

 

4.3.3 Kommunikationsförmåga  

 

Kommunikation handlar om att kunna förstå varandra, både som förmedlare men också 

som mottagare, dvs. att eleverna ska kunna förstå en kommunikationsform som någon 

annan formulerat men också kunna formulera så någon annan kan förstå (Boesen m.fl. 

2016). Kommunikationsförmåga beskrivs som en av de större grundläggande 

förmågorna när det gäller matematik. Det sker på grund av kommunikationsförmåga ses 

som ett väldigt stort och viktigt verktyg då det används för att utveckla och diskutera 

matematik. För att definiera kommunikationsförmåga har Niss (2007) gjort en definition 

som heter ”Språklig förmåga”, vilket utgår i från fyra under pelare vilket är läsa, lyssna, 

tala och skriva. Läsa innebär att förstå olika typer av texter, lyssna betyder att förstå och 

kunna tolka olika typer av tal. Förmågan tala innebär att kunna tala inom olika 

kategorier och genre som åhörare lätt kan förstå, skriva betyder att kunna skildra och 

förstå olika typer av texter. 
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5 Metod 

I detta avsnitt finns det sju underrubriken som kommer att presentera metoden till 

arbetets syfte och tillvägagångssättet i urval, datainsamling och genomförande. Det 

kommer att finnas en analysmetod och en föranalys av valda elevuppgifter samt 

kommer arbetets trovärdighet och etiska aspekter att lyftas fram i detta avsnitt. 

 

5.1 Urval 

 

Arbetet med att undersöka problemlösningsuppgifter är riktat till elever i årskurs 1-3 

vilket förutsätter att undersökningen görs på elever som går i dessa årskurser.  

Respondenterna som valdes var utifrån ett bekvämlighetsurval då de fanns en befintlig 

relation till eleverna och skolan vilket kunde bidra till att ett godkännande om 

undersökning i form av uppgifter, observation och intervju var möjligt (Denscombe, 

2016).  

 

5.2 Datainsamling 

 

Datainsamlingen består av en föranalys av elevuppgifter inom problemlösning, 

elevuppgifter, observation och intervju.  

 

En föranalys av elevuppgifter inom problemlösning gjordes av mig där progression och 

förkunskaper i matematik studerades i uppgifterna. Problemlösningsuppgifterna ses som 

rika vilket innebär att det utmanar eleverna som arbetar med problemen till att forma ett 

visst resonemang i utförandet av uppgiften. Enligt Hagland, Hedrén och Taflin (2005) 

kan problemlösningsuppgifter som är rika kräva diskussion för att hitta en lösning, 

vilket kräver kommunikation med en annan människa (Hagland, Hedrén och Taflin, 

2005).  

 

I enighet med Hagland, Hedrén och Taflin (2005) valde jag att utföra intervjuer med 

eleverna för att få ett samtal. Insamling av data baseras på den granskning av 

problemlösningsuppgifter som tidigare nämnt och som eleverna sedan fick utföra under 

en utsatt lektion. Under tiden de arbetade med uppgifterna observerades eleverna och 

under tiden förde jag anteckningar, detta för att se elevernas reaktioner, koncentration, 

om de tänker högt, om de frågar om någonting etcetera. Anteckningar renskrev jag efter 

lektionen för att få en klar bild direkt. Frågorna i intervjun (se Bilaga 2) var baserade på 
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problemlösningsuppgifterna men allmänna frågor om vad de tycker om i skolan fanns 

med i intervjunfrågorna. En så kallad semi strukturerad intervju benämner Bryman 

(2002) en öppen kvalitativ metod där forskaren bestämt ett antal frågor som intervjun 

ska handla om vilket kräver att det ska finnas förbestämda frågor innan själva intervjun 

görs. I enlighet med Bryman (2002) har jag utformat ex antal frågor som kan kopplas 

till mina frågeställningar och syfte.  

 

5.3 Genomförande 

 

Innan jag genomförde min undersökning med eleverna gjorde jag en så kallad 

databearbetning. Jag samlade in data genom OneSearch, Google, Google Scholar samt 

litteratur på bibliotek för att få fram olika problemlösningsuppgifter. Under insamlandet 

av data skrev jag in mig i ämnet ”förmågor” med flera infallsvinklar, detta för att skapa 

en stor datasökning för att sedan precisera mig i vad jag skulle skriva om dvs. de tre 

valda förmågorna i detta arbete (Strömquist, 2015). 

 

Inledningsvis skrevs ett missivbrev till alla elevers vårdnadshavare där det beskrivs vad 

som kommer ingå i undersökningen och hur jag kommer gå tillväga. Jag valde att skriva 

ett missivbrev där det förklaras att alla elever i undersökningen kommer att vara 

avidentifierade (anonyma) för att i enighet med Vetenskapsrådet (2017) inte bryta mot 

någon sekretesslag. Efter att vårdnadshavare skrivit på missivbrevet (se Bilaga 3) 

påbörjades undersökningen med de elever som fick delta.  

 

Eleverna fick 60 minuter på sig att genomföra fyra problemlösningsuppgifter (se Bilaga 

1) i klassrummet för att ge de elever som deltar samma tidsgräns. Eleverna fick under 

tiden de arbetade med uppgifterna ingen hjälp utan observerades istället och efter 

utförandet intervjuades en del av eleverna. Eleverna fick en paus för att sedan sätta sig 

ner med mig för en intervju där allmänna frågor om skolan, matematik men också 

frågor om problemlösningsuppgifterna ställs (se bilaga 2). Under intervjun spelades 

samtalet in på min mobil, detta för att få en så trovärdig bild som möjligt av intervjun 

som möjligt, elevens svarspapper fanns även med under intervjun. Jag förklarade för 

eleverna innan att jag spelade in på grund av att jag inte ville glömma vad jag och 

eleven pratade om för att skapa en avslappnad stämning. När alla intervjuer genomförts 

transkriberades de för att få fram det samtal som är viktigt men också för att kunna 

sortera ut det som inte berör undersökningen.  
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5.4 Analysmetod 

 

Syftet med undersökningsmetoderna, dvs. elevuppgifter, observation och intervju är för 

att se hur alla elever kan förstå och gynnas av samma poblemlösningsuppgifter.  

 

Analysmetoden kommer att belysa olika sätt att undersöka elevuppgifterna som valts ut. 

Den förundersökning av problemuppgifter som gjordes har analyserat i enighet med 

Fejes och Thornberg (2015) där de beskriver tolkning, vilket innebär att man gör en 

tolkning på ett antal teorier, i detta arbete menas de olika förmågorna. I denna 

undersökningen tolkades datamaterialet efter modellering vilket innebär att man 

analyserar begrepp, i denna undersökningen var det problemlösning och 

problemlösningsförmåga, kommunikationsförmåga samt resonemangsförmåga.  

 

Under observationen gick jag runt i klassrummet och gjorde en kategorisering som är 

en, enligt Fejes och Thornberg (2015), kvalitativ analys som visar vad som försiggår 

hos eleverna i klassrummet. Intervjufrågorna analyserades en och en med fokus på vissa 

frågor, ett exempel på fråga är ”tror du att uppgifterna hade varit annorlunda om du 

hade arbetat med en kompis eller i grupp?” samt ”hur tänkte du när du arbetade med den 

här uppgiften?”.  

 

 

5.5 Trovärdighet 

 

En inspelning under intervjuerna utfördes, detta för att kunna gå tillbaka och studera 

både vilka frågor och vilken diskussion som uppkommer men också vilket tonläge jag 

som intervjuare har. Frågor som ”hur ställer jag frågorna?” och ”hur ger jag eleven i 

fråga utrymme att svara själv?” har funnits i åtanke när intervjufrågorna skapades. En av 

anledningarna till att jag valde att spela in intervjuerna på band är för att fånga upp 

funderingar hos eleverna som kan synliggöra de förmågor som jag tänkt. 

Intervjufrågorna finns att se i bilaga 2, med chans för ytterligare följdfrågor.   

 

Innan undersökningen utfördes fick respondenterna information om varför de skulle 

arbeta med dessa uppgifter och min avsikt med undersökningen. Alla elever fick 

information om att det endast var jag som visste vad de svarade på både uppgifterna 

men också i intervjun, för andra än jag var det avidentifierat (Vetenskaprsrådet, 2017). 

Informationen att om eleverna svarade rätt eller fel inte var det viktiga med uppgifterna 
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utan att fokuset istället var på hur de resonerade, kommunicerade och gick tillväga då de 

tog sig an uppgifterna. Genom att fokuset lades på hur eleverna tänkte var tanken att 

eleverna verkligen skulle försöka visa detta och inte endast fokusera på om det var rätt 

eller inte. Jag förklarade även varför missivbrevet hade fyllts i av deras vårdnadshavare 

och förklarade att de inte behövde medverka i undersökningen men också att jag 

behövde missivbrevet för att de skulle få medverka. Genom all information angående 

undersökningen gavs det förhoppning att jag inte skulle få missvisande data utan istället 

en bra bredd på sannenlig data då eleverna fick en tryggare miljö i undersökningen.  

 

Denscombe (2016) menar att elever som känner personen som intervjuar kan vilja 

behaga denne, dvs. svara på ett sätt som de tror är ”rätt” vilket kan ses som en nackdel. I 

denna undersökningen ses ”behagandet” som en fördel då eleverna känner sig trygga i 

en bekants persons närvaro vilket gör att de vill svara så utförligt och bra som möjligt.   

 

5.6 Etiska aspekter  

 

En god forskningsetik kräver att det man använder i undersökningen och i arbetet är 

relevant till frågeställningarna som görs. När en empirisk undersökning utförs är det 

viktigt att hålla sig till ett etiskt förhållningssätt mot personen som intervjuas samt hur 

missivbrevet skrivs (Eriksson, Forsberg och Wengström, 2013). Den data som samlas in 

ska användas på ett sätt som gör att den inte falsifierar det som skrivits dvs. följa 

individsskyddskravet. Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns det fyra etiska 

förhållningssätt när det kommer till en empirisk studie vilket är sekretess, tystnadsplikt, 

avidentifiering och konfidentalitet. De ovannämnda förhållningssätt har följts i denna 

empiriska studie genom att elevernas vårdnadshavare fick fylla i missivbrevet innan där 

det förklaras att undersökningen kommer att vara sekretessbelagd och endast jag samt 

läraren kommer att se. Avidentifiering är valt för att arbetet krävde att eleverna 

genomförde uppgifterna först och behövde då skriva sitt namn på pappret för att jag 

tydligt ska veta vilket som är ditt och istället avidentiera eleverna i arbetet. 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

 

5.7 Föranalys av valda elevuppgifter 

 

Under processen studerades ett flertal problemlösningsuppgifter samt de olika 

förmågorna som finns med i arbetet vilket gjorde att vissa uppgifter sorterades bort på 
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grund av att det exempelvis inte fanns någon progression i uppgiften. En föranalys av 

problemlösningsuppgifter är gjord genom att studera om det fanns progression och på 

detta sätt få kalla sig ett ”rikt problem” (Hagland, Hedrén och Taflin, 2005).  

 

Progressionen kan exempelvis synliggöra sig genom att elever i både årskurs 2 och 3 

fick genomföra samma uppgifter vilket kan visa om det finns en utveckling i dessa. 

Uppgifterna (se Bilaga 1) som ligger till grund för undersökningen är valda och 

analyserade utifrån en tanke på hur dessa skulle kunna genomföras av alla elever. Elever 

med särskilda förmågor ska kunna utmanas liksom de i svårigheter då uppgifterna kan 

lösas med hjälp av olika strategier. 

 

Matematiken som synliggörs i första uppgiften ”Köpa böcker” (Hagland, Hedrén och 

Taflin, 2005) är att eleverna behöver förstå de fyra räknesättens egenskaper och 

samband samt användning i olika situationer. För att synliggöra problemlösnings -, 

resonemang – och kommunikationsförmågan behövs det att eleverna förstår texten i 

uppgiften och resonerar därefter. Den andra uppgiften ”Glassarna” (a.a. 2005) kräver att 

eleverna förstår hur enkla mönster i talföljder kan beskrivas och uttryckas, dvs. genom 

att välja flera olika sätt till att skapa en glass med två kulor.  

 

”Godisbitarna” (a.a. 2005) kräver att eleverna besitter förmågan att se proportionella 

samband som dubbelt och hälften men också kunna göra en rimlighetsbedömning av 

uppgiften, om ex antal godisbitar kostar en viss summa, vad är då rimligt att ett ex annat 

antal kostar. Den sista uppgiften ”Tornet” ( a.a. 2005) kräver, som med Godisbitarna, att 

eleverna kan göra en rimlighetsbedömning av uppgiften men också kunna uppskatta 

matematiska storheter och även se samt förstå symmetri i bilder.  
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6 Resultat och analys 
 

I detta avsnitt kommer resultatet i denna empiriska studien att presenteras där resultatet 

på de båda frågeställningarna kommer att presenteras en och en, vilket kommer utgöra 

kapitel 6.1 och kapitel 6.2. Jag har valt ut tre elever, två som går i årskurs 3 och en som 

går i årskurs 2 av dem jag har intervjuat, detta för att få variation på resonemangen 

kring elevuppgifterna. De tre eleverna kallas här Evelina, Oskar och Lina. 

 

6.1 Hur kan elever i svårigheter och elever med särbegåvning för 
matematik gynnas av samma sorts problemlösningsuppifter?  

 

Fokuseringen på resultatet under den här rubriken blir på vad eleverna har svarat på 

pappret samt vad de svarade under intervjun. Resultatet på denna frågeställning är 

uppdelat enligt Polyas (2003) fyra faser. 

 

6.1.1 Fas 1 – Att förstå problemet 

 

En elev, Evelina, ansåg att uppgiften ”Glassarna” var lättast eftersom hon förstod direkt 

vad hon skulle göra genom att använda sig av en strategi som hon arbetat med tidigare, 

vilket var att hon visualiserade uppgiften genom att rita en bild. Eleven har svarat fel i 

sin uträkning på pappret då hon missförstod och trodde det var tvunget att vara olika 

smaker i kombination av två kulor. Evelina ansåg att uppgiften ”Köpa böcker” var 

svårast eftersom det var svåra namn på böckerna i uppgiften och under intervjun svarar 

hon ”det är svårt när det står mer än två gånger, då vet man inte vad man ska göra 

riktigt”. Eleven har svarat rätt på pappret till uppgiften och hon har använt sig av 

uppställning av talen i uppgiften.  

 

Eleven Oskar ansåg att uppgiften ”Godisbitar” var lättast eftersom han kunde räkna ut 

det i huvudet direkt. I pappret har Oskar svarat rätt svar men endast ”80” och inte hur 

han kom fram till detta svaret vilket krävdes ett samtal i intervjun. Den svåraste 

uppgiften enligt Oskar var ”Tornet” för att han visste inte hur han skulle börja tänka och 

han berättar vidare ”först tänkte jag att man skulle tänka en sida i taget men sen tänkte 

jag att det kanske inte ser likadant ut på andra sidan och då blir det ju fel”.  

 

Eleven Lina ansåg att uppgiften ”Godisbitar” var lättast för att hon visste hur hon skulle 

börja räkna på den direkt. Eleven säger ”den var lätt för man fattade att 20 är dubbelt av 
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10 och då blev bara entalet 5 lite svårt att förstå”. Den svåraste uppgiften enligt Lina var 

”Glassarna” för hon visste inte hur hon skulle börja tänka på den och tyckte även att 

orden i uppgiften var svåra att förstå.  

 

6.1.2 Fas 2 – Att göra upp en plan  

 

Evelinas plan till uppgiften ”Glassarna” var att hon skulle måla upp strutarna samt ge 

alla smaker en färg, hon skulle använda sig av en tidigare strategi samt att hon berättade 

under intervjun att hon arbetat med liknande uppgifter innan. Om uppgiften ”Köpa 

böcker” berättar Evelina i intervjun hur hon gjorde ”jag tog 100+190 och då såg jag att 

det blev 290, då kollade jag vad som saknades för att komma upp till 450 för det skulle 

ju vara det sammanlagda”.   

 

Oskar förklarar under intervjun att han började direkt med att tänka dubbelt med tiotalen 

där han från början hade ett tiotal vilket han ville få till två tiotal. Eleven förklarar att 

han behövde tänka hälften när det kom till den sista femman i talet 25 för att komma 

fram till svaret. Under intervjun säger Oskar ”jag behövde inte skriva upp det för jag 

hade ju det i huvudet hur jag skulle göra ju”. Eleven har svarat ”16” på uppgiften 

”Tornet” utan att förklara på pappret hur han tänkte när han räknade ut svaret, när 

frågan kom hur han hade tänkt svarade han ”jag tog alla sidor och plussade ihop dem 

och då blev det 16”. 

 

I uppgiften ”Godisbitar” valde eleven Lina att börja tänka att om hon dubblar talet 10 

får hon talet 20 för att sedan tänka på hur många godisbitar det fanns från början. Den 

andra uppgiften som eleven tyckte var svårast berättar hon att ”jag var tvungen att 

komma på hur jag skulle göra och först tänkte jag att alla glasser har ju en färg så 

försökte räkna med alla färger i huvudet men det var svårt”.  

 

6.1.3 Fas 3 – Att genomföra planen  

 

Genomförandet av planen blev för Evelina enkel då hon förklarade att i 

matematikboken finns flera olika målaruppgifter vilket hon berättar vidare om i 

intervjun ”när man jobbar i matteboken får man ganska ofta måla och förklara vad man 

ska göra och då blir det lättare för mig att göra denna uppgiften”. I uppgiften om ”Köpa 

böcker” berättar Evelina att hon först tog det hon visste och sen fick hon se vad som 

blev över för att kunna svara på uppgiften.  
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Eleven Oskar valde att genomföra sin tänkta plan med huvudräkning vilket resulterade i 

ett rätt svar men ingen förklaring eller uträkning på pappret. Oskar förklarar under 

intervjun att ”jag såg bara svaret framför mig och jag vet väl kanske hur jag tänkte men 

jag visste inte hur jag skulle skriva det sen stod det inte att jag skulle skriva det”. I den 

enligt Oskar svåraste uppgiften ”Tornet” förklarar han att han har adderat alla sidor för 

att få ett svar vilket han hade i huvudet.  

 

Lina genomförde sitt svar i uppgiften ”Godisbitar” genom att strukturera upp det hon 

visste, hon berättar i intervjun att hon ”jag tänkte först att 10 och 20 hör ihop men inte 

med 32 för att det var 32 godisbitar och inte 32 kr.. men om jag dubblar 10 och får 20 så 

måste jag ju dubbla 32 och få 64”. Den svåraste uppgiften enligt Lina ”Tornet” har hon 

skrivit ”svar: 28” och inte skrivit hur hon har tänkt.  

 

6.1.4 Fas 4 – Att se tillbaka på lösningen och redovisa svaret  

 

Under intervjun förklarar Evelina att det ibland är svårt att förstå vad texten i olika 

uppgifter menar, i uppgiften om glassarna ansåg hon att det var svårt att förstå vad den 

menade med ”olika”. Evelina uttalar sig på följande sätt om uppgiften ”hade texten bara 

varit lite tydligare så hade man ju fattat direkt att man kunde ta grön och grön men nu 

fattade man inte det för det står ju olika i den första texten”. Eleven berättar vidare om 

hur orden i även uppgiften ”Köpa böcker” kan vara svåra att greppa och förstå, hon 

förklarar att ”när det står mer än och sen mer än igen så tror man först att man ska bara 

plussa men då måste man läsa uppgiften en gång till, det är ganska svårt”.  

 

Oskar hade inga problem med att gå tillbaka till problemet och redovisa svaret muntligt 

även om detaljerna om varför han valde att exempelvis ta hälften av ett visst tal aldrig 

framgick. I intervjun säger eleven ”men man ser ju att först är det dubbelt för 20 är ju 

dubbelt av 10”, när han fick frågan om varför han tar hälften svarar eleven ”det är så 

bara”. Den svåraste uppgiften är som tidigare nämnt ”Tornet” och eleven har adderat 

ihop alla sidor men inte skrivit detta på pappret. Under intervjun frågas eleven om han 

kan visa hur han tänkte med att räkna ihop alla sidor och då svarar han ”en sida har ju 6 

kuber och tar man då 6+6+6+6 så blir det… nej det blir inte rätt för då borde det bli 28 

istället för det är ju 4 i mitten med”. 
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Under intervjun med Lina fortsätter hon att beskriva uppgiften ”Godisbitar” på följande 

sätt ”jag har ju tagit 32+32 och det är ju 64. Sen måste jag få med entalet i 25 och då 

tänkte jag att jag tar hälften av 32 och det blir ju 11. Plussar jag sen ihop allt så blir det 

ju 75 godisbitar”. Efter att eleven beskrivit sin uträkning stannar hon till och säger ”nej 

men hälften av 32 blir ju inte alls 11, då är ju inte 75 rätt..”. I den svåraste uppgiften 

(enligt Lina) ”Tornet” ber jag henne att förklara hur hon tänkt när hon kom fram till 

svaret 28. Lina svarar i intervjun att hon tänkte ”jag tänkte först att en sida har ju 6 

kuber och det finns ju 4 sidor så 6+6+6+6=24. Sen måste det ju finnas kuber i mitten för 

annars kan tornet inte stå upp och då är det 4 kuber i mitten så 24+4=28”.  

 

6.1.5 Analys 

 

Tre utvalda elever har fått delta i att utföra problemlösningsuppgifter samt en intervju 

angående dessa. Polya (2003) menar att problemlösning handlar om att i första hand 

förstå problemet sedan utveckla en plan för att lösa det. Vidare menas att planen för att 

lösa problemet måste genomföras för att sedan kunna gå tillbaka och reflektera över om 

det kan stämma (Polya, 2003).  

 

Eleven Evelina har diskuterat uppgifterna ”Glassarna” och ”Köpa böcker” där hon visar 

att hon har använt sig av flera strategier för att lösa dessa två uppgifter. I uppgiften om 

glassarna har hon använt sig av strategin rita en figur vilket enligt Polya (1970) och 

Lester (1996) går ut på att visualisera problemet, Evelina har valt att måla upp glassarna 

för att lättare kunna lösa uppgiften. Eleven har även använt sig av strategin försök att 

minnas ett liknande problem som menar att genom att träna på liknande problem gör det 

att det blir lättare att lösa ett nytt, vilket visar att hon har gjort upp en plan för att 

genomföra uppgiften (Polya, 2003). I uppgiften om böckerna har Evelina valt att gissa 

till sig svaret genom att först strukturera upp det hon vet om problemet för att sedan 

upptäcka mönster som går att använda i uppgiften hon arbetar med. Eleven har även 

visat att hon använder strategin att arbeta baklänges vilket uppgiften ger tillåtelse att 

göra, hon vet att böckerna sammanlagt kostar 450 kr vilket ger henne möjlighet att 

arbeta baklänges därifrån (Polya, 1970 och Lester, 1996).  

 

Eleven Oskar och eleven Lina har valt att diskutera uppgifterna ”Godisbitar” och 

”Tornet”. Oskars huvudsakliga strategi till uppgiften om godisbitarna är att han vet 

svaret på problemet innan han ges möjlighet i intervjun att förklara hur han tänkt. Oskar 
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beskriver vidare hur han arbetar med huvudräkning vilket kan antas att han använder 

strategin argumentera för gissning där han under intervjun behöver motivera varför han 

tror att hans svar är det rätta (a.a. 1970 och a.a. 1996). Lina visar redan i sin uträkning 

på papper till uppgiften om godisbitarna hur hon har gått tillväga med uppgiften och 

använder sig bland annat av strategin sök efter mönster. Eleven förklarar hur hon hittar 

samband mellan 10 och 20 i uppgiften och arbetar därifrån fram svaret (a.a. 1970 och 

a.a. 1996). Lina använder sig också av strategin låt problemet arbeta då hon analyserar 

samband för att upptäcka mönster i problemet och även om svaret blev fel på pappret 

visar hon förståelse för hur uppgiften ska räknas ut. I den andra valda uppgiften om ett 

torn har ingen av eleverna en färdig metod till hur de ska lösa problemet vilket Karlsson 

(2013) beskriver är målet med problemlösning (Karlsson, 2013). Oskar förklarar i 

intervjun hur han tänkte när han arbeta med uppgiften vilket visar att han använt sig av 

strategin låt problemet arbeta vilket visas när han försöker hitta en mönster mellan alla 

sidor av tornet. Huvudräkningen som Oskar även gör i denna uppgift visar på att han 

gissar sig fram till svaret och kan argumentera för det i intervjun, dock får han fel svar 

på uppgiften. Lina försöker visualisera problemet samt upptäcka mönster för att få en 

förståelse för hur tornet ser ut i det som inte går att ses på bilden. Eleven arbetar med att 

gissa sig fram och kan argumentera hur hon tänker i intervjun vilket gör att hon kan få 

fram ett korrekt svar på uppgiften men främst varför genom samtal (Polya, 1970 och 

Lester, 1996).  

 

De lätta uppgifterna, enligt eleverna, visade ett mönster i deras sätt att förstå problemet, 

för Oskar var det huvudräkning när det istället var uppställning eller rita för Evelina och 

Lina. I Polyas (2003) andra faser, utöver ”förstå problemet”, visade eleverna olika 

strategier på att ta sig fram till svaren på både de olika uppgifterna. Genom intervju och 

samtal gav eleverna ett mer förklarande svar till hur de hade gått tillväga för att lösa 

problemet, vilket gynnade dem att till största del komma fram till rätt svar. Eleverna 

hade önskat att få arbeta i par eller i grupp med de här sorters uppgifter för att få fler 

synvinklar på problemet. Sammanfattningsvis visar eleverna hur de löser problemen 

med olika matematiska strategier. Genom att läraren vet om vilka strategier som 

eleverna bemästrar kan hen välja ut uppgifter som gynnar de att utveckla fler strategier 

och på detta sätt ge chansen att lösa fler problem. Får eleverna möjlighet att utveckla 

fler strategier kan de gynnas av problemlösningsuppgifter, oberoende av om eleven är i 

svårighet för matematik eller är särbegåvad i ämnet.  
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6.2 Vilka matematiska förmågor visas och uttrycks av eleverna när de 
tar sig an utvalda problemlösningsuppgifter?  

 

Under den här rubriken kommer problemlösnings, - resonemangs, - och 

kommunikationsförmågorna ligga som grund för hur de tre eleverna arbetade med 

uppgifterna. 

 

6.2.1 Problemlösningsförmåga 

 

Eleven Evelina säger under intervjun att orden i båda de valda uppgifterna var svåra, 

antingen att förstå eller vad hon skulle göra med dem. Till en början visste Evelina inte 

hur hon skulle lösa någon av uppgifterna men efter att ha läst dem flera gånger fick hon 

en förståelse för detta ”jag fick läsa alla uppgifter flera gånger för det var svårt att förstå 

vad jag skulle göra men sen förstod jag”. Eleven svarar också ”jag försökte tänka på 

sånt vi har arbetat med i matten innan och då blev det lite enklare”.  

 

De två valda uppgifterna som Oskar utvecklas under intervjun beskriver han att han 

förstod båda uppgifterna men hade lite svårare att komma igång med ”Tornet”. I 

intervjun säger Oskar ”det står ju lika mycket text i båda eller så men godisbitar var 

enklare för att då behövde man inte kolla på bilden och då kunde man använda 

huvudräkning”.  

 

Eleven Lina beskriver den ena valda uppgiften som lätt för att hon kunde se att 10 är 

hälften av 20, i intervjun säger hon ”jag kunde ju se att 20 är dubbelt av 10 men jag 

förstod inte direkt hur jag skulle göra där sen”. I den andra uppgiften säger Lina ”jag 

visste inte hur jag skulle göra först men sen förstod jag att jag måste räkna alla sidorna 

men när jag inte kunde se alla sidorna fick jag gissa på att det såg ut likadant överallt”.  

 

6.2.2 Resonemangsförmåga 

 

Eleven Evelina får frågan i intervjun om ”hur har du tänkt när du räknade på denna 

uppgiften” angående ”Glassarna”. Evelina svarar i intervjun att hon ”jag tänkte först att 

jag måste kolla vad jag kan se från början för så brukar vi göra när vi jobbar med 

kluringar i matteboken men det som var svårt var att veta hur jag skulle visa hur jag 

tänker”. När eleven arbetade med ”Köpa böcker” förklarade hon att ”jag var tvungen att 

ta en sak i taget för annars hade jag nog bara blandat ihop allt”, hon beskriver vidare hur 
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hon arbetade med uppställning för att ”det är det jag är bäst på, jag tycker att 

uppställning är det lättaste i matte och då är det bra att jag använder det”.  

 

Oskar beskriver i intervjun angående hur han tänkte med uppgiften ”Godisbitar” att ”jag 

visste svaret direkt men jag trodde inte man behövde visa det på pappret”. Eleven 

beskriver vidare hur han såg direkt att 20 är dubbelt av 10 och då måste även 

godisbitarna dubbleras ”varför jag tog 32+32 är för att då får jag dubbelt av 32 och 20 är 

ju dubbelt av 10”. I uppgiften ”Tornet” säger Oskar att den var klurig för han visste inte 

hur han skulle visa hur han tänkte ”jag räknade ju bara hur mycket en sida hade och då 

visste jag inte hur jag skulle skriva det”. Eleven förklarar vidare hur han tänkte med 

uppgiften ”6+6+6+6 och sen 4 i mitten, då blir det ju 16, jag tog huvudräkning”.  

 

Eleven Lina berättar om hur hon tänkte när hon arbetade med uppgiften ”Godisbitar”, 

hon säger ”jag visste att 20 är dubbelt av 10 så då blev det lätt för då var man tvungen 

att ta dubbelt av 32 också, annars blir det fel”. Lina förklarar vidare ”när jag fått fram 64 

så hade jag ju 5 kr kvar och då förstod jag att jag måste ta hälften av 32 också och det är 

ju 11 sen plussa ihop allt”. I uppgiften ”Tornet” förklarar Lina att ”den är svår att visa 

för jag räknade ju på bilden och det gjorde jag i huvudet ju” och efter frågan ”kan du 

förklara din huvudräkning för mig då?” svarade eleven ”ja men en sida har ju 6 kuber 

och det finns ju 4 sidor så då tog jag 6+6+6+6 och det är ju 24 men sen måste man 

komma ihåg den i mitten och då är det 4 till, alltså 28”.  

 

6.2.3 Kommunikationsförmåga 

 

I de två valda uppgifterna har Evelina visat uträkningar på pappret till uppgiften och 

under intervjun förklarar hon det hon har skrivit. När Evelina blir intervjuad så svarar 

hon ”det är svårt med orden och förstå vad dem vill att jag ska göra och då tar det 

ganska lång tid att lösa det och ibland är det svårt att visa” på frågan ”vad tyckte du om 

uppgifterna?”.  

 

Oskar har beskrivit två uppgifter där han inte har visat någon uträkning på pappret men 

förklarar i intervjun hur han tänkte när han löste uppgiften. Eleven beskriver 

tillvägagångssätt på exempelvis ”Tornet” som ”jag räknade alla sidor och räknade ut i 

huvudet att det blir så” vilket samma argument används på den andra uppgiften som 

diskuterades under intervjun.  
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Lina har som Oskar valt ut uppgifterna ”Godisbitar” och ”Tornet” som lättast och 

svårast där hon skriver på pappret ”Jag tänkte 32+32=64 och sen hälften av 32=11. Så 

32+32=64+11=75. Svar: 75 godisbitar”. I intervjun angående ”Tornet” svarar eleven att 

”det är 28 för alla sidor har 6 kuber och det är 4 sidor sen i mitten 4 kuber med”.  

 
6.2.4 Analys 

 

Enligt Schoenfeld (1985) är problemlösningsförmågan något som eleverna besitter om 

de kan behandla en problemlösningsuppgift där det inte finns någon given metod för att 

lösa problemet. Eleven Evelina visar i sina uträkning på uppgiften ”Glassarna” att hon 

inte har en given metod till att lösa problemet men efter att hon generaliserat problemet 

ges hon chans till att lösa problemet (Niss, 2007). Enligt Boesen m.fl. (2016) hör 

problemlösningsförmåga ihop med särbegåvning för matematik vilket Evelina inte 

verkar ha då hon har svårigheter till att bemästra olika matematiska förmågor. I 

uppgiften ”Köpa böcker” visar Evelina på resonemangsförmågan då hon kan motivera 

till varför hennes svar blir svaret, även om svaret i fråga är fel (Boesen m.fl. 2016). 

Eleven visar att hon kan inhämta nya matematiska förmågor (Ball och Bass, 2003) då 

hon visar i både skrift och tal hur hon kom fram till sina svar och hur hon gjorde för att 

nå dessa, vilket visar på skriftlig förmåga (Niss, 2007). Genom samtal under intervjun 

visar Evelina på att hon har förmågan att kommunicera då hon tydligt förklarar vad hon 

menar, även om hon förstår att båda svaren inte är rätt, vilket gör att 

kommunikationsförmågan synliggörs hos denne elev (Boesen m.fl. 2016).  

 

Eleverna Oskar och Lina visar och uttrycker båda problemlösningsförmågan då de båda 

finner, för dem, nya metoder till att lösa problemet. Oskar visar resonemangsförmåga 

genom att han motiverar varför han har valt att lösa problemet på det sätt som han gör 

(Boesen m.fl. 2016). Kommunikationsförmågan synliggörs hos Oskar i intervjun men 

inte till dess fullo utan han behöver hjälp på vägen till att hans tillvägagångssätt med 

uppgifterna ska bli förstådd. Enligt Niss (2007) visar Oskar upp delar av det forskaren 

säger angående språklig förmåga vilket är att han förstår texten, han kan tolka olika 

typer av tal, dock visar han inte fullt ut så alla lätt kan förstå. Lina visar till skillnad från 

Oskar en god kommunikationsförmåga genom att hon beskriver sitt tillvägagångssätt 

tydligt både i skrift och tal som gör att alla kan förstå det hon beskriver. Eleven visar 

vidare på god resonemangsförmåga genom att hon tydligt kan visa hur hon tänkt samt 

motivera val av sätt, även om svaret på den ena uppgiften inte blev rätt. 
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Sammanfattningsvis syns alla tre förmågor hos alla eleverna även om de visar sig på 

olika sätt vilket kan kopplas till att genom problemlösningsuppgifter kan flera 

matematiska förmågor visas sig hos elever, oberoende om den är i svårighet eller är 

särbegåvad i ämnet.  
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7 Diskussion 
 

I detta kapitel kommer metoden, resultatet samt slutsats och förslag till fortsatt 

forskning att presenteras. I slutet av kapitlet kommer en sammanfattning av 

diskussionen.  

 

7.1 Metoddiskussion 

 

Undersökningen valdes att genomföras på den utvalda skola på grund av att det redan 

fanns en befintlig relation till både skolan och eleverna vilket gjorde det lättare för mig 

att få godkännande till detta (Denscombe, 2016). Hagland, Hedrén och Taflin (2005) 

menar att rika problemlösningsuppgifter kan kräva viss kommunikation med en annan 

människa för att lösas, vilket också var en grund till att respondenterna valdes. Målet 

med undersökningen var för att skapa ett samtal om problemlösningsuppgifterna i form 

av intervju, detta för att se vilka strategier som eleverna använder sig av när de arbetar 

med uppgifterna (Hagland, Hedrén och Taflin, 2005). En föranalys gjordes för att enligt 

Hagland, Hedrén och Taflin (2005) behövs det finnas en viss progression i uppgifterna 

för att få kalla sig rika problem och i enighet med detta arbetets syfte var det ett av 

målen för arbetet. Intervjufrågorna som ställdes var i enighet med Brymans (2002) 

beskrivning av en så kallad semistrukturerad intervju där det redan innan fanns 

förbestämda frågor, till fördel hade varit om det fanns fler färdiga följdfrågor till dessa. 

Innan den fysiska undersökningen i form av problemlösningsuppgifter och intervjuer 

valde jag att skriva in mig på ämnet förmågor och kom fram till de tre valda förmågorna 

i detta arbete (Strömquist, 2015).  

 

En bättring till arbetet hade varit om jag inte bestämt mig för vilka förmågor jag skulle 

studera utan istället arbeta fram dessa efter utförda intervjuer. Innan jag skapade ett 

underlag med problemlösningsuppgifter gjorde jag en förundersökning av flera 

uppgifter där jag hade fokusering på de tre förmågorna, denna förundersökning blev till 

viss del ganska tunn då jag snävade in mig för mycket. Att arbeta efter det Fejes och 

Thornberg (2015) beskriver som modellering där jag analyserar begrepp är något jag 

hade kunnat göra med alla matematiska förmågor som utgångspunkt. Fokuseringen på 

undersökning har varit kvalitativ snarare än kvantitativ vilket har haft sina för – och 

nackdelar, vilket visar att observationen inte blev lika viktigt som jag hade trott i och 

med kategorisering (Fejes och Thornberg, 2015).  
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Respondenterna fick innan undersökningen veta syftet till varför de ska genomföra vissa 

uppgifter, vad jag ville ta reda på (till viss del) och de fick även reda på att deras riktiga 

namn inte kommer finnas med någonstans i detta arbete (Vetenskapsrådet, 2017). 

Avidentifiering (Vetenskapsrådet, 2017) skapade, enligt min uppfattning, mer lugn hos 

vårdnadshavare snarare än eleverna då de endast går i årskurs 2 och 3 vilket gör att de 

inte riktigt verkade bry sig om deras namn blev ”anonyma”. Avidentifiering förklarades 

främst för läraren och användes för att eleverna behövde skriva sitt namn på 

uppgiftspappret vilket gjorde att de inte kunde vara helt anonyma (a.a. 2017).  

 

En sak som jag trodde skulle bli till min fördel är behagandet, vilket Denscombe (2016) 

menar är att elever som känner personen som intervjuar kan endast vilja svara det jag 

tror är rätt. Till stor del användes den tidigare relationen med eleverna som fördel då 

samtalet i intervjun med tryggt och lugnt men i vissa fall kom behagandet fram för 

mycket, dock valdes dessa intervjuer bort pga. detta. Ett etiskt förhållningssätt 

(Eriksson, Forsberg och Wengström, 2013) på hur missivbrevet skrevs fanns i åtanke, 

dock var det svårt att skriva ett sådant pass formellt brev till vårdnadshavare som jag 

skapat mig en relation till. Det etiska förhållningssättet hölls bra under intervjun till de 

elever jag intervjuade och jag är nöjd med utfallet av diskussion i dessa (Eriksson, 

Forsberg och Wengström, 2013).  

 

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

I början av detta arbete trodde jag att problemlösningsuppgifter kunde gynna alla elever, 

trots bakgrund och förkunskap, vilket visade med modefiering att jag hade fel då det 

krävs mycket jobb med uppgifter om problemlösning. Szabo (2013) menar att 

problemlösning kan gynna de flesta elever om undervisningen är strukturerad och väl 

genomförd vilket denna undersökningen visade att det kräver mycket mer arbete med 

problemlösning. Det krävs att eleverna får arbeta med problem vilket gör att de känner 

igen sig som skapar en lust och motivation till att försöka lösa problemet. De tre 

eleverna som intervjuades hade inte jobbat speciellt mycket med problemlösning 

tidigare vilket gjorde det svårt för mig att hitta uppgifter som skulle gynna dem (Szabo, 

2013). I min tidigare litteraturstudie (Berglin och Karlsson, 2019) studerades endast 

elever med särbegåvning vilket visade endast positiva samband tillsammans med 
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problemlösning. Krutetskii (1976) skriver om kriterier som man kan utgå efter för att 

finna de elever med särbegåvning men i min undersökning anser jag att dessa kriterier 

behövs för att alla elever ska kunna arbeta med problemlösning. Krutetskii’s (1976) 

kriterier för att finna elever som är särbegåvade inom matematik är att de kan insamla 

matematisk information, bearbeta matematisk information och bevara matematisk 

information (Krutetskii, 1976). Förmågan att bevara matematisk information kan 

komma att likna Sheffields (2003) så kallade sinne för matematisk formalisering vilket 

innebär att eleverna behöver använda sig av gammal kunskap, vilket i detta arbete blir 

väldigt aktuellt. Pettersson (2011) skriver att elever med särbegåvning kan synas genom 

karaktäristiska drag där exempelvis Krutetskii’s (1976) kriterier blir aktuella.  

 

Jag är mer enig med Heinze (2005) efter denna undersökning då hon menar att det finns 

ett samband mellan problemlösning och elevernas valda strategier. Genom att välja och 

bemästra flera strategier till ett problem anser jag att man kan se om eleverna är mer 

eller mindre utvecklade matematisk inom detta. Kritiskt tänker jag att elevers strategier 

kan vara baserade med vad de får arbeta med i skolan och hur undervisningen går till, 

det är inte så lätt som att endast studera strategier i min mening. Genom att studera 

elevernas strategier kan man dock ges möjlighet att se om eleverna inte använder sig av 

någon strategi, detta kan betyda att eleven är i svårighet för matematik (Heinze, 2005). 

Uttantillkunskaper är något som är svårt att överföra till något nytt, exempelvis vid 

problemlösningsuppgifter. Ett exempel på uttantillkunskap är hos eleven Evelina där 

hon vet exakt hur en uppställning ska vara men hon vet inte hur hon ska använda det i 

den uppgiften hon arbetar med vilket gör att hon övergår till gissning eller 

uteslutningsmetod (Jäder, 2015).  

 

Skolan som eleverna går på verkar ge goda miljömässiga villkor för eleverna i skolan 

och enligt Bloom (1985) ökar detta chanserna till att eleverna utvecklar en 

särbegåvning, i detta fall inom ämnet matematik. Det ligger ett stort ansvar på skolan 

när det kommer till ”en skola för alla” där det många gånger verkar fokuseras på hur 

elever mår och trivs, inte hur de faktiskt presterar i ämnena. Specialpedagogiska 

myndigheten (2019) beskriver en skola för alla att du bland annat kommer i mål med 

dina skoluppgifter och enligt flera forskare innebär problemlösning något positivt, trots 

detta arbetar eleverna väldigt lite med det. Eleverna i intervjun hade haft som fördel att 

arbeta med kreativa uppgifter som tar tid men som gör att eleverna minns vad de arbetar 



  
 

28 

med mycket bättre. Det är viktigt att låta eleverna upptäcka samband och genom 

problemlösningsuppgifter hade de fått öva på detta och resultatet hade kanske varit 

annorlunda (Liljekvist, 2014).  

 

I den här undersökningen som jag gjort med tre elever kan jag tydligt se att en 

diskussion av matematiska begrepp hos eleverna skapas (Hagland, Hedrén och Taflin, 

2005). Innan undersökningen gjordes var jag noga med att välja uppgifter där eleverna 

inte skulle känna till hur problemet skulle lösas vilket jag lyckades med, förutom med 

Oskar och uppgiften ”Godisbitar” (Boesen m.fl. 2016). Frågan om det blev för mycket 

av en rutinuppgift för honom eller om han ligger på gränsen till särbegåvning är något 

som har funnits i bakhuvudet på mig. I det stora hela kan jag se flera tankeutvecklingar 

hos alla tre elever i denna undersökning och de har alla använt dessa till att lösa 

problemet för att de vill komma fram till ett svar (Taflin, 2007).  

 

 

7.3 Slutsats och förslag till fortsatt forskning 

 

För att sammanfatta undersökningen för om samma problemlösningsuppgifter kan 

gynna alla elever visas det bland dessa elever att det behöver ske i samband med andra 

om inte eleven uppfyller kriterierna som krävs för att bli betraktad som särbegåvad. 

Enligt Krutetskii (1976) är det kriterierna att eleven ska kunna insamla matematisk 

information, bearbeta matematisk information och bevara matematisk information 

(Krutetskii, 1976). Varför dessa tre kriterier är viktiga i detta arbete är på grund av att 

alla elever behöver kunna arbeta med dessa för att lösa en problemlösningsuppgift, 

oberoende av om eleven är i svårighet eller särbegåvad i ämnet. Slutsatsen på vilka 

matematiska förmågor som synliggörs när elever arbetar med problemlösning är 

garanterat fler än tre och förslagsvis skulle man undersöka alla förmågor för att få en 

rättvis bild. Att arbeta med problemlösning är mer komplext än man tror och kräver 

mycket förarbete, detta för att få ett så bra resultat som möjligt.  

 

Förslag till fortsatt forskning är att genomföra undersökningen på fler elever och på fler 

skolor då undervisningen skiljer sig enormt från skola till skola. Jag hade även valt att 

ha fler följdfrågor till intervjuerna men också en lektion innan för att låta eleverna få 

träna på problemlösning och inte endast dyka rätt in det. Resultatet på den här 

undersökningen kan bidra till att lärare får upp ögonen ännu mer för problemlösning 
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och på vilka sätt det går samt hur det borde arbetas med i skolan. En skola för alla har 

varit relevant länge och med den här undersökningen visas även främst vikten av de 

särbegåvade som behöver utamans ytterligare. Målet borde inte stanna vid uppfyllda 

kriterier om det finns chans för elever att arbeta vidare och utvecklas inom ämnet 

matematik, denna undersökning visar på ett sätt till att göra detta i verksamheten.  
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