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I detta examensarbete var vårt syfte att försöka se vilka matematiska förmågor som 

synliggjordes när elever arbetade tillsammans i grupp. Eleverna gick i år 3-4 och de 

fick arbeta med ett matematiskt problem. Till största delen har vi använt oss av 

Krutetskiis definition av vad han menade var matematisk förmåga. Dessa definitioner 

har vi brutit ner och tolkat så att de blev tillämpningsbara på barn i 9-10 årsåldern. Vi 

har observerat 12 elever, som har videofilmats och när vi analyserade materialet 

upptäckte vi flera av Krutetskiis förmågor. De slutsatser vi kunnat dra av 

undersökningen är, att barn har matematiska förmågor i olika grad. I diskussionen ger 

vi vår syn på vilken nytta vi har, som lärare, av att veta vilka förmågor barn har och hur 

de kommer till uttryck.  
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1. Inledning 

 
Varje barn som börjar skolan har flera förmågor 

för att göra världen i stort begriplig, 

och mer specifikt också matematiken. 

John Mason, Nämnaren 3:2003] 

 

Vi har valt att skriva vårt examensarbete inom området matematiska förmågor. Under vår 

lärarutbildning har vi läst en kurs i matematikdidaktik vid Växjö Universitet som gjorde att vi 

fastnade för ämnet matematik. Vi hörde talas om projektet Pedagogik för elever med förmåga 

och fallenhet i matematik (Gifted education in mathematics) och att man där sökte studenter 

som ville skriva sina examensarbeten inom området. Det är ett projekt där flera högskolor och 

universitet i Sverige samarbetar kring området elever med särskild förmåga i matematik. 

Kortfattat kan man säga att man med projektet hoppas kunna utveckla en ny pedagogik som 

”lyfter fram elevers talanger”. ”Gifted education” handlar om en slags begåvad undervisning 

som ska hjälpa elever att utvecklas inom olika områden.  

 

Det finns ett flertal exempel på examensarbeten om barn med matematiksvårigheter. Även 

annan forskning inom matematikdidaktik har behandlat det området. Matematikbegåvade 

barn är ett ämne som inte förekommer lika ofta inom forskning och därför tyckte vi det lät 

som en intressant inriktning. Vi såg det som en utmaning att delta i projektet, men också som 

en möjlighet att lära oss mer inom ett område som ofta glöms bort i skolan. Våra erfarenheter 

säger oss att de elever som har lätt för matematik ofta saknar utmaningar i skolan. En av 

lösningarna är att de börjar på nästa lärobok i matematik och det i sin tur kan leda till att de 

förlorar intresset och att begåvningen går förlorad. Genom att låta elever arbeta med 

problemlösning ska vi undersöka hur de tänker och kommunicerar kring uppgifterna och vilka 

matematiska förmågor som synliggörs. Vi hoppas därmed kunna dra slutsatser om 

problemlösning främjar utveckling av matematiska förmågor samt hur det kan användas för 

att skapa utmaningar för alla elever. Såväl för dem med svårigheter som för dem med 

fallenhet för matematik.  
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1.1 Syfte 

 
Vårt syfte är att undersöka vilka matematiska förmågor som synliggörs hos en grupp elever i 

år 3-4 vid arbete med ett matematiskt problem. 

 

2. Teoretisk bakgrund  

2.1 Vad är matematik? 

 
Matematik är ett ämne som historiskt sett ansetts viktigt, och som för den stora massan har 

använts praktiskt. Vid handel människor emellan var man tvungen att räkna ut vad varor och 

tjänster skulle kosta när man till exempel skulle bygga hus eller båtar och då krävdes det olika 

uträkningar. Nyttoskälet till matematik har länge dominerat tankegångarna. Man behövde 

kunna räkna för att klara sig i det verkliga livet och inför kommande utbildningar.  

 

Pettersson (1990 s. 18-23) skriver att personlig utveckling numer är en annan god tanke med 

matematik men även att matematikstudier gör människan delaktig i en kulturvärld. För snart 

tjugo år sedan kom en deklaration om vad matematik är från utbildningsdepartementet: ”En 

vetenskap, ett hantverk och konst, ett språk för kommunikation, ett hjälpmedel men också en 

del av vår kultur” (ibid. s. 20). Matematik är ett tillämpnings-, kommunikations- och 

probleminriktat ämne som kan och ska ses som ett hjälpmedel för att undersöka, förstå och 

upptäcka världen omkring oss. Matematik är ett ämne som har ett eget språk, med egna 

begrepp, formler och formuleringar. En utmärkande faktor är det abstrakta tänkandet som kan 

vara svårt för många elever och som kräver olika grad av mognad. Förståelse, logik och att 

kunna använda sin nyvunna kunskap är viktiga egenskaper, mer viktiga än att kunna räkna 

fort och mekaniskt. I kursplanen för matematik står det:  

 
Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och  

möjligheter att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. Den skall  

också ge elever möjlighet att upptäcka estetiska värden i matematiska mönster,  

former och samband samt att uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger  

i att kunna förstå och lösa problem  (Skolverket 2000 s. 26). 

 

Sett ur ett historiskt perspektiv har våra kursplaner gått från att ha tyngdpunkten på att räkna 

aritmetiskt, till att lära med hjälp av eller via problemlösning. Numera ses matematiken mer 
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som ett medel eller ett verktyg för att utveckla människans tänkande och till att lösa problem i 

vardagen. Eleverna ska få undersöka och upptäcka matematik istället för att få ett 

förutbestämt kvantitetsberoende innehåll (Ahlberg 1995 s. 27).  Det viktiga är att eleverna får 

tala om matematik och arbeta mer laborativt. Det ökar förståelsen för att matematik är mycket 

mer än att bara räkna mekaniskt i en lärobok. En önskan är att dagens matematik, både ute i 

skolorna och i den matematikdidaktiska forskningen, ska vara ett levande och kreativt ämne 

som kan utvecklas (Hagland, Hedrén, Taflin 2005 s. 8).  

 

 

2.2 Teorier om lärande  

 
Den teori som närmast anknyter till detta examensarbete är den socialkonstruktivistiska 

teorin, som här kommer att beskrivas kortfattat. Häggblom (2000 s. 24) skriver i sin 

avhandling Räknespår, om Kilpatrick, som använder sig av två hypoteser för att förklara eller 

definiera begreppet konstruktivism:  
 

1. Den lärande bygger aktivt upp sin kunskap; den mottas inte passivt från omgivningen.  

2. Att lära är en adaptiv process, genom vilken den lärande organiserar sin  

erfarenhetsbaserade bild av omvärlden. 

 

Socialkonstruktivism har flera utvecklingslinjer men här följs den sociala inriktningen som är 

influerad av Vygotskys tankar. Han nämner språket som en viktig faktor, vilket har stor 

betydelse för inlärningen. Socialkonstruktivism är en filosofi som menar att kunskap skapas 

av individen, där varje enskild individ aktivt arbetar med att tillägna sig kunskap. Det som 

eleven kan är ett resultat av dess tidigare kunskaper, de tolkningar som eleven gör och vad 

den erfarenhetsmässigt varit med om. Kunskap kan inte på något enkelt sätt förmedlas, utan 

varje elev är sin egen resurs i sitt lärande. Den nya kunskapen måste passas in i den redan 

befintliga kunskapen som eleven har. Då kan eleven vara tvungen att ändra eller 

omstrukturera den tidigare erhållna kunskapen (ibid. s. 23-25). 

 

När elever ska konstruera sin kunskap har kamraterna stor betydelse. I diskussion tillsammans 

med andra, med liknande erfarenheter, kan man förändra eller fördjupa sina egna kunskaper. 

Hagland et al. (2005) menar att det ligger eleverna närmare till hands att värdera och kritisera 

det som påstås av kamrater, vilka inte är några auktoriteter så som läraren är. ”Med 
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kamraterna har eleven ett gemensamt språk och är nära sitt eget lärande” (Hagland et al.2005 

s. 18). Den enskilde eleven eller individen lär tillsammans med andra. För undervisningen och 

lärandet spelar synen på interaktion och kommunikation en mycket väsentlig roll. Vygotsky 

menar att elever som arbetar enskilt bara kan komma till en viss nivå i sin inlärning. Han 

kallar det för den ”aktuella utvecklingszonen”, vilken innebär den del av kunskapen som 

eleven själv har och kan tillägna sig. Om eleverna däremot arbetar tillsammans med andra och 

får ta del av kamraternas och lärarens tankar, kan varje elev nå det man kallar zone of 

proximal development, den nära utvecklingszonen, alltså ett steg längre. Andra människors 

tankar, som kan förmedlas genom litteratur eller annan media, har också betydelse för den 

nära utvecklingszonen. I samspel med andra kan varje individ få ta del av nya tankar, göra 

dem till sina egna och på så sätt lära sig mer. Alla har olika stor ”nära utvecklingszon” och 

därför har också samspelet med andra olika stor betydelse för deras inlärning. Enligt 

Vygotskys teorier har alla den här ”zonen” och därför vinner vi på att samarbeta och 

kommunicera med andra (Ahlberg 1995 s. 42). Att kommunikation och samarbete är viktigt 

verkar det inte finnas några tvivel om. Det är betydelsefullt för oss som lärare att känna till 

varför barn behöver arbeta tillsammans och vad de kan få ut av det. 

 

 

2.3 Motivation och stöd 

 
I sitt arbete Att möta matematikbegåvade barn i skolan skriver Carina Moldenius (2003) om 

en betydelsefull forskare, Benjamin S Bloom, en amerikan som studerat människor med 

särskild förmåga inom ett visst område:  

 
Att lärare och föräldrar uppmärksammade barnens små framgångar stimulerade  

barnens intresse. Bloom menar att det är dessa tidiga framgångar mer än  

någon speciellt medfödd begåvning som bidrog till att de lyckades nå så långt inom  

sitt område. Att de hade ett stort intresse, en önskan att nå långt och var villiga att  

lägga ner mycket tid på träning (Moldenius 2003 s. 33). 

 

Alltså behöver man inte vara född med en begåvning, utan man kan med rätt betingelser och 

möjligheter träna upp ett intresse, enligt Bloom. Kan det vara så att det finns en oerhörd 

mängd begåvningar som aldrig kommer fram på grund av att deras livssituation inte låter det 
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göras? Sociala och kulturella faktorer påverkar begåvning och det gör även utbildning, men 

mycket av det som kallas begåvning går att träna upp och utveckla, menar Bloom. 

 

I Skolverkets rapport (2003) Lusten att lära – med fokus på matematik behandlar man 

begreppen motivation, intresse och stimulans. En viktig slutsats i rapporten är att de allra 

flesta elever känner lust att lära och tro på sin egen förmåga när det gäller skolan i allmänhet. 

Men när det gäller matematik i synnerhet så ser det ofta annorlunda ut. Många elever känner 

inte samma lust och tillit inom matematikområdet, särskilt inte när de blir lite äldre och 

framförallt inte under de senare skolåren. De yngre eleverna som precis börjat skolan är 

nyfikna och känner stor lust att lära sig nya saker. Efter hand avtar dock de känslorna och allt 

fler känner osäkerhet inför matematik (ibid. s. 54). Det skolverket bland annat efterfrågar till 

följd av rapporten är att matematikundervisningen i skolan ska bli mer varierad och att man 

ska anpassa undervisningen mer efter vad eleverna har för förkunskaper. Läroböckernas 

dominans ska minskas till förmån för reflektioner och samtal kring matematiska problem 

hämtade från autentiska och praktiska situationer (ibid. s. 55-59). 

 

De elever som har särskild fallenhet för matematik behöver få hjälp med att individualisera 

sin inlärning istället för att bara accelerera och fortsätta med extrauppgifter och extraböcker. 

En elev kan t ex vara fyra år före sina klasskamrater i matematik, men ligga på samma 

utvecklingsnivå som dem inom andra områden (Tyre & Young 1992 s. 136). I Lpo 94 står det 

att läraren skall: ”utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande” (Lärarförbundet 2002 s. 17). Hittills har den allmänna debatten mest berört de 

elever som har svårigheter, men ”varje enskild individ” innefattar även de elever som har lätt 

för matematik. Läraren ska också organisera arbetet så att eleven: ”utvecklas efter sina 

förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga” (ibid. s. 

17). Lärarens uppgift är bland annat att handleda eleverna när de lär sig använda bättre 

metoder vid problemlösning så att begåvningen i alla barn lockas fram (Dunn, Dunn, 

Treffinger 1995 s. 85). 

 

Rita Barger (2001) menar att begåvade elever, precis som andra elever, måste ha 

genomgångar och hjälp med att bli introducerade inom ett nytt matematikområde. De kan inte 

lära sig själva även om de senare inte behöver arbeta med området lika länge. Höga eller bra 

resultat på prov och läxförhör gör att många lärare utgår från att eleverna har fått en tillräcklig 

undervisning. Men får de inte genomgångar och lika möjligheter till att lära sig nya saker som 
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andra elever, så blir det hela en rättvisefråga, där de begåvade eleverna lär sig ytterst lite nytt. 

De behöver istället få alternativ undervisning för att inte repetera det som de redan klarar av 

och behärskar, en undervisning som leder dem till ny kunskapsförståelse (ibid. s. 18-22). 

 
 

2.4 Vad är matematisk förmåga? 

 
V. A. Krutetskii, är en rysk psykolog som under 12 år undersökt hur man kan definiera 

matematisk begåvning. Krutetskii är en av de största inom matematikdidaktisk forskning 

gällande förmågor. Han har gjort en mycket omfattande undersökning vars resultat kommer 

att ligga till grund för vår analys av barns matematiska förmågor. Hans studier omfattar både 

en kvalitativ och en kvantitativ analys av barns sätt att tänka i problemlösningssammanhang. 

Något förenklat ser han inte de matematiska förmågorna som medfödda utan som något som 

kan utvecklas, förfärdigas och tränas. Genom bra och lämpliga utvecklingsmetoder kan man 

få den enskildes förmågor att träda fram. För att matematiska förmågor ska vara möjliga att 

upptäcka måste barnet befinna sig i en matematisk aktivitet. Krutetskii skiljer i detta 

sammanhang på förmåga och färdighet. Färdighet utgår från en viss form av aktivitet, 

exempelvis god färdighet i att använda de olika räknesätten, medan förmågan att bestämma 

vilket av dem som ska användas kan vara svårt (Malmer 2002 s. 56-58). En följd av detta 

resonemang är att alla barn är kapabla till samma saker men i olika grad. Förmåga är en 

kombination av intresse, motivation och stimulans. Förmåga utvecklas och formas med hjälp 

av arbete och erfarenhet (Wahlberg 2004 s. 7). Malmer menar att skolans undervisning måste 

utveckla elevernas matematiska tänkande. Detta kan åstadkommas i mötet med eleven, där 

hon/han befinner sig och man måste kartlägga elevens kapacitet vad det gäller färdighet och 

förmåga (Malmer 2002 s. 57). 

 

Krutetskii studerade 200 elever som var mellan 6 och 17 år gamla. Han kom fram till dessa 

förmågor när han studerade eleverna. Förmågorna kan indelas i tre grupper; insamla, bearbeta 

och bevara matematisk information. 

 

Insamla matematisk information 

• Förmåga att tänka matematiskt och fånga den formella matematiska strukturen. 

Bearbeta matematisk information 

• Förmåga att tänka logiskt och förstå matematiska symboler. 
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• Förmåga att kunna generalisera, kunna se om lösningsstrategierna är likartade och om 

de går att använda till detta problem. 

• Förmåga till ett flexibelt tankesätt där man lätt växlar till en ny metod om det behövs. 

• Förmåga att förkorta och förenkla ett matematiskt resonemang och operationer. 

Bevara matematisk information 

• Förmåga att minnas det man arbetat med (Moldenius 2003 s. 21 ). 

 

Krutetskii delade in eleverna i olika grupper; de som var duktiga, de som var medelmåttiga 

och de som var mindre duktiga. De duktiga eleverna hade större förmåga att tolka och tyda 

information. De svagare eleverna hade svårt att tillgodogöra sig information och kunde inte på 

ett enkelt sätt få innehållet att passa in i det matematiska symbolspråket. De duktiga eleverna 

hade ofta bättre minne och mindes hur de kunde använda formler och annat som hjälpte dem 

att lösa problemet. De angrep problemet konstruktivt, kunde generalisera och skilja det 

viktiga från det oväsentliga. De svagare eleverna letade efter detaljupplysningar som kunde 

hjälpa dem att lista ut vilken strategi och vilket räknesätt de skulle använda (Malmer 2002 s. 

57). 

 

Det som skiljer vad man kallar en god problemlösare från en mindre god, är att den 

förstnämnda lägger ner mest tid på förarbetet, att förstå problemet och att göra en plan över 

hur det kan lösas. En mindre god problemlösare inriktar sig mest på att göra olika uträkningar 

och testa sig fram tills det går jämnt ut istället för att försöka förstå problemet (Ahlberg 1995 

s. 29-31). Krutetskii menar att det inte finns någon ”matematisk blindhet”, beträffande de 

mindre duktiga eleverna, vilket innebär att de elever som är normalt mentalt friska kan lära 

sig den matematik som grundskolan har som mål att lära ut (Moldenius 2003 s. 24). 

 

 

2.5 Problemlösning 

 
En definition av problemlösning är den som Möllehed beskriver i Grans Matematik på elevens 

villkor - i förskola, grundskola, gymnasieskola (Gran 1998 s. 125). Han menar att eleverna 

inte har eller får en given lösningsmetod från början, men att de stegvis kan arbeta sig fram 

till en lösning. Med lärarens hjälp kan eleven reflektera och ompröva sin strategi för att kunna 

gå vidare och lösa uppgiften. Polya, en ungersk matematiker fann en modell som kan 
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användas som verktyg vid problemlösning. Den innefattar fyra faser; att förstå problemet, att 

hitta en strategi, genomföra den för att slutligen värdera resultatet. (Hagland et al. 2005 s. 14) 

 

I kursplanens mål för matematik står följande:  

 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 
- förstår och utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem  

med hjälp av matematik samt tolka, jämföra och värdera lösningar  

i förhållande till den ursprungliga problemsituationen  (Skolverket 2000 s. 26).   
 

En viktig uppgift i den matematiska undervisningen är alltså att hjälpa eleverna att utveckla 

problemlösningsförmågan. Förutom träning i att lösa problem får de även andra fördelar. 

Eleverna tränar upp sin sociala kompetens och de tränar sitt språk när de kommunicerar. De 

utvecklar även sitt kreativa och logiska tänkande och de övar sig att argumentera för sina egna 

lösningar samt att lyssna på andras. Samtidigt blir de uppmärksamma på att det finns mycket 

matematik runt omkring oss i vår vardag (Ahlberg et al. 2000 s. 188). 

 

2.6 Rika problem 

 
Rika problem är matematikuppgifter som alla elever kan använda oavsett matematisk 

förmåga. I en sådan uppgift finns inte angivet vilket eller vilka räknesätt som ska användas 

och oftast har uppgifterna många olika vägar till lösningen. Rika problem kan användas i flera 

olika steg genom att man fokuserar på olika saker och en uppgift är ofta inte färdigarbetad 

efter ett tillfälle (Björkqvist 1999 s. 36). 

 

Ett rikt problem går alltså att utveckla och lösa genom att använda olika strategier och 

tillvägagångssätt. Tanken med rika problem är bland annat att eleverna ska få möjlighet att 

prata matematik och på så sätt se nya möjligheter till lösningar. Sådana uppgifter ger elever 

träning i kommunikation, att värdera och välja bäst strategi, att analysera och undersöka 

problem samt att samarbeta. När man arbetar med problemlösning får eleverna tänka kreativt, 

självständigt, logiskt, strukturerat och systematiskt.  
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Det är först när man inser att man kan lösa ett problem på olika sätt, som man  

har en reell möjlighet att se problemet i olika perspektiv (Ahlberg 1995 s. 44). 

 

Möjligheter till givande diskussioner om matematiska begrepp och procedurer kännetecknar 

ett rikt problem. Hagland et al. (2005 s. 28-30) listar upp egenskaper som ett problem ska ha 

för att man ska kunna sortera in det under rika problem.  

 

Ett rikt problem ska uppfylla följande kriterier: 

• Problemet ska introducera viktiga  matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier. 

• Skall vara lätt att förstå och ge möjligheter för alla att arbeta med det. 

• Problemet skall utmana eleverna och kräva ansträngning samt tillåtas ta tid. 

• Man ska kunna använda olika strategier och representationer, alltså kunna lösa 

problemet på olika sätt. 

• Utifrån elevernas lösningar ska man kunna föra en matematisk diskussion, som visar 

på olika strategier och matematiska idéer. 

• Problemet ska vara en länk till ett annat matematiskt område. 

• Problemet ska generera nya intresseväckande problem som elever och lärare kan 

arbeta vidare med. 

 

En önskvärd utveckling är att eleverna använder sig av olika uttrycksformer för matematiska 

tankar. Ännu ett steg i utvecklingen sker då de växlar snabbt mellan de olika sätten att 

uttrycka matematik, då uttrycksformerna kan ses ”som redskap och stimulans för tankearbete 

och kommunikation” (ibid. 2005 s. 33). 

 

 

3. Metod 

3.1 Metodisk ansats 

 
Den metod vi använt oss av är observationer av elever i grupp. Observationerna har 

dokumenterats genom anteckningar och videoinspelning. Vi valde att använda en kvalitativ 

undersökningsmetod, eftersom vi var intresserade av hur eleverna tänker och resonerar kring 

matematik, och för att det bäst passade vårt syfte. Inledningsvis hade vi enbart tänkt föra 

anteckningar vid observationerna och spela in eleverna på kassettband. Vi ändrade oss dock 
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och videofilmade grupperna istället, vilket visade sig vara en stor fördel vid analyserandet av 

materialet.  

 

I samband med att vi arbetade fram vårt teoriavsnitt läste vi en del litteratur om rika problem 

och hur de bör utformas för att bli så rika som möjligt. Nästan uteslutande riktade sig den 

litteraturen mot lärare som arbetar med elever inom de senare skolåren. Vår undersökning 

genomfördes i en blandad år 3-4 och vi hittade inget problem som lämpade sig för de 

åldrarna. I samråd med vår handledare bestämde vi oss för att använda ett rikt problem som 

använts vid ett tidigare examensarbete. Det rika problemet, Sunes trädgårdsproblem (Se 

bilaga 2), ändrades dock en del för att bättre passa vårt syfte och för att tidigare erfarenheter 

visade att eleverna tänkt på ett visst sätt. De första två uppgifterna användes, men uppgift 3 

ändrades något för att eleverna tidigare skulle uppmuntras att byta strategi. Vår tanke var att 

på så sätt hindra eleverna från att endast rita och uppräkna. 

 

 

3.2 Urval 

 
Inför vår undersökning formulerade vi en förfrågan (Se bilaga 1) som skickades till elevernas 

vårdnadshavare. Eftersom eleverna videofilmades behövdes vårdnadshavarnas tillåtelse för 

elevernas deltagande. Förfrågan och hela undersökningen utformades i enlighet med de 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2005) satt upp. Utifrån de medgivanden vi 

fick kunde vi sedan göra vårt urval. Urvalet gjordes slumpvis utifrån de positiva svaren, 

varifrån vi drog två flickor till varje grupp. Bland de få positiva svaren som kom från pojkar 

drog vi sedan slumpvis en pojke till varje grupp för att grupperna skulle vara blandade. De 

fyra grupperna bestod av både pojkar och flickor samt både treor och fyror, med tre elever i 

varje grupp. 

 

 

3.3 Genomförande och bearbetning 

 
Observationerna ägde rum i två mindre grupprum i elevernas skola, en miljö som var bekant 

för dem. Undersökningen genomfördes under två förmiddagar (p.g.a. schematekniska skäl) 

och vi hade gott om tid till vårt förfogande. I varje grupprum fanns det bord och stolar åt 
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eleverna och kameran med mikrofon var uppställd. Eleverna hade tillgång till papper och 

penna under arbetet. Det var en observatör i varje rum och vi filmade två grupper var. 

Eleverna fick börja med att bekanta sig med videokameran för att avdramatisera själva 

filmandet. 

 

Vi introducerade problemet i respektive grupp genom att ge eleverna det första uppgiftsbladet 

och förklara att de skulle arbeta tillsammans med ett problem. De två första grupperna fick 

varsitt papper av den första sidan, eftersom de skulle tänka igenom problemet själva först, 

innan de började samarbeta, detta för att vi ville att alla skulle få tid att sätta sig in i problemet 

innan lösningsförslagen kom fram.  

 

Dagen efter, när vi filmade de två sista grupperna, fick de ett gemensamt papper även på de 

första uppgifterna. Anledningen var att mycket av elevernas tankar i de första grupperna föll 

bort när de inte var tvungna att sätta ord på dem. De konstaterade bara att de löst uppgifterna 

på samma sätt och gick sedan vidare. Under dag två fick inte grupperna använda radergummi 

eftersom vi märkte att de tidigare grupperna suddade ut mycket av det de skrivit. Meningen 

var att vi sedan skulle kunna följa elevernas tankegångar ytterligare, genom att studera vad de 

hade antecknat eller ritat. Gemensamt för alla grupperna var att de fick ett exemplar av andra 

och tredje uppgiftsbladet för att undvika att någon arbetade ensam i förväg med problemet. 

 

Som observatörer placerade vi oss en bit ifrån gruppen och satt och antecknade. Vi försökte 

sitta med ryggen mot eleverna eftersom vi märkte att de annars sökte bekräftelse, på om de 

gjorde rätt, med blicken eller med frågor. Eleverna fick information om att de skulle försöka 

lösa problemet själva. Det viktigaste var inte det rätta svaret utan att de samarbetade och kom 

fram till en gemensam lösning. När alla uppgifter var lösta och gruppen kände sig nöjd med 

arbetet fick de hitta på varsitt namn som de ville kallas i analysen för att uppnå anonymitet.  

 

Efter själva genomförandet transkriberade vi all videoinspelning. Vi har tittat på filmerna vid 

ett flertal tillfällen och vi började med att synliggöra vilken matematik som kom fram i 

grupperna. Sedan övergick vi till att leta efter de matematiska förmågor som undersökningen 

syftar till att upptäcka. 
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3.4 Reliabilitet och validitet 

 
Syftet med undersökningen var att studera om och hur matematiska förmågor uttrycks hos en 

grupp elever. Vi anser att validiteten är hög eftersom vi undersökt det vi hade för avsikt att 

undersöka och därmed har också syftet uppnåtts. Reliabilitet är ett begrepp som främst 

används vid kvantitativ forskning och det innebär att undersökningen har tillförlitlighet. I vår 

kvalitativa undersökning menar vi dock att reliabiliteten är hög och resultaten trovärdiga, 

detta eftersom vi dels genomfört observationerna på samma sätt och med samma 

förutsättningar, men också för att vi med flera citat och bilder visar vad som ligger till grund 

för vår tolkning av materialet.  

 

 

4. Resultat och analys 

4.1 Arbetets gång i en grupp  
 
För att åskådliggöra den uppgift som eleverna arbetade med och hur arbetsgången var i en av 

grupperna kan vi här följa grupp 1. Vi redovisar den matematik och de olika strategier som 

eleverna har använt sig av för att kunna lösa problemet. En analys av de förmågor vi har som 

syfte att undersöka kommer efter det här avsnittet. Då visar vi även en del av den 

kommunikation som eleverna i övriga grupper hade. Första uppgiftsbladet ser ut enligt 

följande: 

 
1) Sune har ett blomland. Han vill lägga plattor runt det lilla landet.  

Blomlandet har fyra lika långa sidor och en platta är lika stor som blomlandet.  

Hur många plattor behöver han köpa för att de ska räcka runt blomlandet? 
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2) Sune bestämmer att han ska ha två små blomland bredvid varandra.  

Hur många plattor behöver han då? 

             
I den här gruppen är det en elev som tar på sig rollen som sekreterare och bokför alla svar. 

Hon bidrar egentligen inte så mycket till det matematiska men hon för ändå arbetet framåt 

genom att skynda på de andra och be om deras förklaringar. Gruppens första strategi är att rita 

i den befintliga figuren på uppgift 1 och använda uppräkning. Eleverna påbörjar arbetet 

enskilt, enligt instruktioner och därför diskuterar de inte så mycket utan lösningen är redan 

klar när diskussionen börjar. När de ska förklara för observatören hur de tänkte säger de så 

här: 

 
Philippa: Eeh, alltså den här lilla här, där behövs det väl 10 plattor, på den (pekar). (Räknar) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10. 
Emelie: På den behövs det 8. 
Philippa: 1 2 3 4 5 6 7 8. Ja. 
Barnen ritar på sina egna papper. 
Philippa: Där behövs det 8 och där behövs det 10. 
Observatören: Kan ni förklara hur ni tänkte. 
Philippa: Vi ritade lika stor som den var (bredden på plattan). 

 

På andra uppgiftsbladet ökas antalet land och det finns inte längre någon färdig figur att rita i. 

 

3a) Hur många plattor går det åt om han vill ha 10 blomland  

bredvid varandra? 

 

Eleverna vill även fortsättningsvis arbeta enskilt men samarbetar på observatörens 

uppmaning. De ritar upp en egen schematisk bild på det rutade pappret. Philippa ritar och 

skriver, men redan innan Philippa skrivit klart säger Emelie att det blir 26 plattor. Det är 

troligt att hon använder en annan strategi än den Philippa använder. Philippa fortsätter att rita 

upp sin figur och först när hon skrivit siffror ända upp till 26 så vet hon att det är svaret. 

Sedan kommer nästa uppgift: 
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3b) Hur många plattor går det åt om han vill ha 30 blomland  

bredvid varandra? 

 

Philippa börjar rita direkt men efter bara en liten stund säger Emelie svaret 66. Återigen vet vi 

inte vilken strategi hon använder men vi kan i alla fall utgå från att det inte är uppräkning 

längre. Philippa söker bekräftelse hos Nils på att det är rätt, som funderar och säger också 66 

efter en stund. I följande uppgift utökas antalet land avsevärt. 

 

4) Sune har lite svårt att bestämma sig. Nu vill han ha ett väldigt långt  

blomland som är 90 land bredvid varandra. Finns det något knep för hur  

man enkelt kan räkna ut hur många plattor som behövs? 

 
Philippa: Om man säger 100 plattor.. 
Nils: 90 plus 90 det e ju.. 
Emelie: 180. 
Philippa: 180. 
Nils: Plus 6....186. 
Philippa: 186 (skriver) 86 nej 186. 

 

Nils har kommit på hur uppgiften ska lösas. Han adderar långsidorna och förenklar 

beräkningen genom att lägga till 6. 

 

Tidigare frågades det efter antalet plattor som gick åt, men nu rör det sig om antalet land 

istället. Det  blir nu en omvänd , en invers, frågeställning. 

 

5) Sune har 50 plattor. Hur många trädgårdsland räcker det till? 

 

Philippa skriver och suddar ett tag medan de andra läser uppgiften tyst igen. 

 
Philippa: 1 2 3 4 5 alltså 25, alltså 20... 
Nils: 20. 
Philippa: Land? 
Nils: Eller 19? 
Philippa räknar. 
Nils: 19 blir det. 
Philippa: 19 ja (skriver svar). 

 

En möjlig strategi är att Nils tänker (50/2)-6 eftersom svaret blir 19. Nils förstår snabbt, utan 

att prata med de andra, att uppgiften nu är omvänd och att det frågas efter antal land. Han 
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förstår kärnan i problemet och det enda som hindrar honom från ett korrekt svar är att han 

utför räkneoperationerna i fel ordning. Sista uppgiften innehåller ett ojämnt antal plattor: 

 

6) Sune har 79 plattor. Hur många trädgårdsland räcker det till? 

 

Hela gruppen sitter tyst en lång stund och det är Philippa som börjar fundera. 

 
Philippa: Hur många plattor räcker till ett land? 8 16 eeh... 
Nils: 33 får jag det till. 
Philippa: Men det är ju bara 39 land mer och det är ju ganska mycket nu då... 
Philippa: Men vi ritar upp det då. 
Philippa börjar skriva siffror. 
Emelie: 29 blir det väl...? (Fniss) 

 

Här försöker Philippa att räkna med proportionalitet. Hon vet att 8 plattor räcker till ett land 

och tänker att två land blir 2×8 plattor och så vidare. Nils som får det till 33 land har 

förmodligen räknat (78/2)-6, och använder i så fall samma strategi som tidigare. Eleverna 

konstaterar att det är för stort för att rita och överger alltså den strategin. Nils funderar vidare: 

 
Nils: 35 plus 35 är 70.....37. 
Philippa: Nä men det sa du ju innan och det låter så mycket. 
Nils: Nej 33 sa jag innan. 
Philippa: Nä 37. 
Nils: Gjorde jag inte alls. 

 

Nils försöker ta reda på, med hjälp av addition, om hans lösning är korrekt. Stämmer det att 

det blir 33? Han ändrar sig till 37 land och gruppen bestämmer sig för det svaret även om de 

inte är helt överens. Observatören ber dem sätta sig igen och fortsätta med de båda sista 

uppgifterna så att de blir eniga. Återigen konstaterar de att det inte går att rita, det är annars 

den strategi som Philippa vill återvända till. Nils säger efter en stund svaret 36 land, men 

Emelie vidhåller att det blir 29. Hon kan inte förklara varför när observatören frågar henne. 

Vid ett tillfälle säger Nils: 

 
Nils: Delat på 79, men först tar man bort 6. 
Emelie: Men 32 då? 
Nils: Det blir det inte. 
Philippa: Men det skrev jag ju där.. Men vi har ju ingen uträkning på det. 
Emelie: Men tänk om det är fel då? 
Philippa: Ja men vi måste ju berätta hur vi har tänkt. 
Nils: Men hälften av 78, sen minus 6. 
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Nils har den rätta lösningen men vänder sedan och gör räkneoperationerna i omvänd ordning. 

Gruppen diskuterar vad det blir när man delar 78 och Nils får det till 44. Då protesterar både 

Emelie och Philippa och bedömer rimligheten i svaret. Det kan ju inte bli någonting på 40 om 

det andra är något på 70. De använder överslagsräkning och ser att det inte är rimligt. 

 
Nils: Hälften av 78. 
Emelie: Det kan ju inte va 42. 
Philippa: Nä det måste ju va typ 37 eller nåt. 
Emelie: För 40 plus 40 är 80. 
Nils: 39. 
Nils: Sen minus 6. 
Philippa: Men det är ju..... det är ju 33 då? 
Emelie: Mm. 
Philippa: Ja alltså 78 delat på 2 är lika med 39. 
Nils: 35 plus 35 det är 70... Jo det måste va 39. 
Philippa: 39 minus... men ah det är 39.... 39 minus, vad var det du sa... 6 är lika med 33. Okej? 
Nils: 33 blir det. 

 

När de sedan ska gå tillbaka och lösa uppgiften med 50 plattor går det snabbt och Nils 

använder samma strategi som tidigare: 
 
Nils: 50 delat med 2 är 25. 
Philippa: 50 delat med 2 (skriver). 
Nils: Minus, minus 6. 
Philippa: Ja men det är ju bara... Ja varför ska man ta minus 6? 
Nils: För att på sidorna är det ju det.. På sidorna är det ju 3. 
Philippa: Jaha. Okej. Eeh... 25 minus 6 är lika med 19. 

 

Gruppen går sedan tillbaka och tittar igenom alla uppgifterna men de ändrar ingenting utan 

konstaterar bara att de tror sig ha gjort rätt. Den här gruppen är den grupp som tar längst tid på 

sig för att lösa uppgifterna. Två av eleverna i gruppen står för det mesta av den muntliga delen 

medan den tredje eleven funderar mer tyst för sig själv.   

 

4.2 Inventering av förmågor 

 
Den innebörd som vi givit de olika förmågorna är med hänsyn tagen till att eleverna är så 

unga. Det är t ex lätt att ge förmågan att generalisera en innebörd som är mycket avancerad 

rent matematiskt och då skulle den inte heller gå att hitta i undersökningen. Analysen har 

därför inneburit att bryta ner förmågorna så att de passar på den nivå, i de tidiga skolåren där 

eleverna befinner sig.  
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I sin undersökning finner Krutetskii olika kännetecken för vad han menar är förmågor. Vi har 

utifrån dessa förmågor, troligen sett en del av dem hos de elever som var med i vår 

undersökning. Naturligtvis har vi tolkat och gett förmågorna vår innebörd, vilken inte 

nödvändigtvis är densamma som Krutetskii skulle ha givit dem. Vi vill framhålla att vi tror att 

det finns olika stadier eller olika grader av varje förmåga hos varje barn. Våra elever som är 

9-10 år har i olika grad börjat utveckla dessa förmågor. Vissa förmågor kan endast skönjas 

medan andra ses mer tydligt.  

 

De förmågor vi tror oss ha funnit är följande: 

• Förmåga att tänka matematiskt och fånga den formella matematiska strukturen. 

• Förmåga att kunna generalisera, kunna se om lösningsstrategierna är likartade och om 

de går att använda till detta problem. 

• Förmåga till flexibelt tankesätt där man lätt växlar till en ny strategi om det behövs. 

• Förmåga att förenkla och förkorta ett matematiskt resonemang och operationer. 

 

 

4.3 Förmåga att tänka matematiskt och fånga den formella matematiska strukturen. 

 
När eleverna arbetar med det matematiska problemet anser vi att de alla uppvisar en förmåga 

att tänka matematiskt. Eleverna fångar den formella matematiska strukturen när de förstår vad 

som efterfrågas och kan sortera bort överflödig information. För att avgöra om eleverna har 

förmåga att hitta strukturen letade vi bland annat efter ett uttryck motsvarande 10+10+6. 

Nedanstående citat visar hur grupp 1 resonerar för att lösa uppgiften med 10 land: 

 
Philippa: Hur många plattor går det åt om man vill ha 10 blomland bredvid varandra? 
Nils: Ta och rita upp det då. 
Philippa: Mm (börjar rita). 
Nils: (Räknar högt) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 
Philippa ritar. 
Philippa: Okej där måste det va 10 och sen så blir det, vänta 1 2 3 4 5 6. 
Emelie: 26. 
Philippa fortsätter räkna. 
Emelie: 26 behövs det. 
Philippa fortsätter räkna varje platta för sig ... 16, 17, 18... 26. 
 
 
Gruppen ritar upp en schematisk bild. Eleverna behöver inte göra bilden i perspektivformat 

utan kan tänka abstrakt och rita landet rakt uppifrån utan blommor. De gör en förenklad bild 
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jämfört med bilden i uppgiften. Deras förmåga att tänka matematiskt gör att de kan avgöra 

vad som är viktig information i bilden och vad som inte är det. Den överflödiga informationen 

sorterar de bort. Det som skiljer sig jämfört med övriga grupper är att den här gruppen skriver 

en siffra i varje ruta i bilden.  

 

 
 

Emelie visar att hon med hjälp av någon strategi lyckats komma åt den formella matematiska 

strukturen. 

 
Philippa: Hur många plattor går det åt om man vill ha 30 blomland bredvid varandra? 
Philippa: Nej då är det liksom... Det är ju bara till och rita (Philippa ritar)... så och sudda. 
Emelie: 66. 
 
 
Det är Nils som slutligen sätter ord på hur åtminstone han tänker: 

 
Philippa: Om man säger 100 plattor… 
Nils: 90 plus 90 det e ju… 
Emelie: 180. 
Philippa: 180. 
Nils: Plus 6 ...186. 

 

Eleverna i grupp 3 läser igenom uppgiften och närmar sig den genom att resonera med 

varandra för att komma åt vad det hela handlar om, de tänker matematiskt. När de förstår vad 

som frågas efter kan de lösa uppgiften, även om de ibland inte får korrekt svar. Då de sedan 

får nästa papper finns det inga färdiga bilder längre och de väljer då att rita en schematisk bild 

av ett blomland omgivet av plattor. Melissa börjar rita på det rutade pappret. Ron har svårt att 

se att rutorna hon ritar representerar blomland och plattor, eftersom de inte blir exakt lika 

stora som i uppgift ett och två. Melissa däremot tänker mer abstrakt och ritar upp en 

schematisk bild.  
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Ron: Men hallå ett blomland är ju mycket större än det... 
Melissa: Ja, ja men det behöver ju inte .... vara liksom så ... 
Ron: Mmm. 
Melissa: Tycker i alla fall inte jag ... 
Ron: .... Men det måste ju va så... 
Melissa: Det måste det ju inte.. 
Ron: Nej men alltså. 
Melissa: Det kan man ju göra hur litet som helst... 
Ron: Jahaaa! 
Melissa: Så. 
Ron: Ska de inte vara lika stora som den förra? 
Tystnad. Melissa ritar. 
Melissa: Man förstår ju i alla fall. 

 

Melissa förstår att det inte har någon betydelse för uppgiftens lösning om plattorna är olika 

stora. Det viktiga är antalet plattor och hon visar här tecken på förmåga att tänka matematiskt 

genom att kunna sortera bort överflödig information. På så sätt visar hon även att hon förstår 

den formella matematiska strukturen. 

 

 

4.4 Förmåga att kunna generalisera, kunna se om liknande lösningsstrategier går att 

använda till de olika problemställningarna 

 
Den här förmågan omfattas, enligt vår tolkning, av att eleverna kan se att uppgifter är 

likartade och därför kan lösas med samma eller likvärdiga strategier. De elever som uppvisar 

den här förmågan visar bland annat att de kan använda ett generellt angreppssätt på likvärdiga 

uppgifter. Nedanstående exempel visar hur Jessica använder sig av tidigare erfarenheter i 

problemet för att lösa uppgifterna 5 och 6 med en invers formulering: 
 

Obsevatören: Alltså hur många små kan det vara bredvid varandra? 
Melissa: Ja det är ju... 
Jessica: Om det är 50 runt... 
Melissa: Det har alltid blivit nånting på 6. 
Jessica: 19. 
Melissa: Nej. 
Ron: Nej. 
Jessica: Det blir det väl. 

 

Jessica säger 19 och en möjlig strategi är att hon dividerar 50 med 2 och får fram 25. Hon 

subtraherar sedan med 6 för att räkna bort kantplattorna och får svaret 19. Om det är den 

strategin hon använder så räknar hon helt rätt men utför operationerna i fel ordning. Hon har 

snabbt bytt strategi och vänder på det tidigare resonemanget som användes i föregående 
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uppgifter. Tyvärr förklarar hon inte för de andra hur hon tänker utan säger oftast svaret direkt. 

Ron fortsätter att prova sig fram medan Melissa nu är säker på att svaret är 44 land: 

 
Melissa: Ja. Men så här om man haft 50 innan. Om man typ, i detta fallet, om det hade varit. Men titta här, vi 
har ju alltid haft någonting med 6 i slutet. Och därför blir det ju så här 50 minus 6. 
Ron: Det blir ju 44. 
Melissa: 50 minus 6 det blir ju 44. 
Ron skriver svaret. 

 

Melissa har upptäckt ett mönster och försöker lista ut hur de kan använda sig av det. Hon 

generaliserar när hon drar slutsatsen att det alltid har något att göra med talet 6. Hon ser ett 

mönster och hennes slutsats verkar än mer korrekt för henne eftersom hennes antagande om 

44 land passar ihop med operationen 50-6. Att generalisera handlar som sagt inte enbart om 

att se mönster, så som Melissa gör, utan också att avgöra om lösningsstrategier går att 

använda till flera problem.  
 

Ett annat exempel på förmågan att generalisera finner vi i grupp 2. När det är frågan om att ha 

10 blomland bredvid varandra så kopplar Kevin genast det till att det gick åt 10 plattor till 2 

land. Han multiplicerar och utför beräkningen rätt men sättet han använder är fel. Dessutom 

faller de 6 kantplattorna i glömska.  

 
Kevin: två … två … två blomland var ju… 
Sabina: 10. 
Kevin: Ja, 10 gånger 10 får det bli då (de andra håller med). 
Christina: 100, skriv det då… 

 

Sedan använder han samma strategi i de två kommande uppgifterna, med 30 blomland och 

med 90 blomland (30x10 och 90x10). Han säger förvånat ”Va många plattor han måste köpa” 

men reflekterar inte mer över den saken. Kevin generaliserar genom att använda sig av 

multiplikation genom alla uppgifterna, han är konsekvent i sitt användande av strategi. Det 

angreppssätt han använder är generellt men strategin är felaktig.  

 

Eleverna i grupp 4 visar också förmågan att generalisera. När eleverna har förstått vad som 

efterfrågas hittar de en lösningsmodell som de sedan arbetar efter, vilket nedanstående citat 

visar: 

 
Jenny: 3 b…Hur många plattor går det åt om han vill ha 30 blomland bredvid varandra? 
Harry: 60… för det var ju dubbelt så mycket där (pekar på föregående uppgift). 
Isabella:  Vad då dubbelt så mycket? 
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Harry: Han behövde ju 20 där och det var 10 blomland. 
Isabella: Jag fattar ingenting… Harry kom fram till att det var 60 men jag fattar inte hur… 
Harry: Men kolla…  där var det ju 10 blomland och sen behövde man ju 20 plattor. Det är ju dubbelt så mycket 
som tio.. 
Isabella: Dubbelt så mycket som 10 är 20… 

 

Harry generaliserar genom att använda samma strategi till flera uppgifter. Han dubblerar 

antalet land och får då antalet plattor. 

 
 

4.5 Förmåga till flexibelt tankesätt där man lätt växlar till en ny strategi om det behövs 

 

När eleverna växlar mellan rimlighetsbedömning, vardagslogiskt tänkande och andra 

strategier visar de tecken på förmåga till flexibelt tänkande. Vid flera tillfällen är det några 

elever som ifrågasätter rimligheten i svaren. Citatet från grupp 1 nedan visar just ett sådant 

exempel: 
 

Nils: Men hälften av 78,  sen minus 6. 
Philippa: Vad sa du? 
Nils: Hälften av 78. 
Philippa: Hälften av 78 ... vad är det? 
Nils: 30 nej 40 42 44. 
Philippa: Men det kan det ju inte va om det är 70. 
Emelie: Nej. 
Nils: Men 42? 
Phillippa: Ah men... 
Emelie: Men det kan det ju inte va. 
Nils: 78. 
Emelie: Mm. 
Nils: Hälften av 78. 
Emelie: Det kan ju inte va 42. 
Philippa: Nä det måste ju va typ 37 eller nåt. 
Emelie: För 40 plus 40 är 80. 
 
Genom att titta på rimligheten måste eleven byta perspektiv och fråga sig själv om svaret står 

i proportion till den övriga information de har. I nedanstående citat bedömer Jessica i grupp 3 

rimligheten och växlar därmed tankesätt. Det kan inte bli fler land än vad det finns plattor. 

Hon återgår till vad som efterfrågas i uppgiften och försöker på så vis övertyga de övriga i 

gruppen.  
 

Melissa: Men titta här, 79 sådana här plattor räcker runt 76. 
Jessica: Nej. 
Melissa: Jo det gör det. 
Jessica: Nej för det ska ju va på varje sida. 
Melissa: Mm. 
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Ron: Det blir ju 2 sidor. 
Melissa: Just det ja. Då blir det ju... Just det 79 plus 79 minus 6. 
Ron: Mm. Det blir det. 70 plus 70 är 140 väl? Och 9 plus 9 är 18 är 158 minus 6. 152! 
Jessica: Men det är ju 79 runt. Då kan det ju inte bli 152 där inne. 
Ron: Nej men, 152 plattor! 
Jessica: Ja men, var det inte blomland nu? Vad räcker det till? 
 

Förmåga till ett flexibelt tankesätt kan visa sig på flera olika sätt. En elev i grupp 4 har ett 

flexibelt tänkande på ett lite annorlunda sätt som inte är direkt matematiskt, men dock väldigt 

kreativt. Frågan kommer upp när gruppen ska dela 79 med 2. Det blir svårt så de delar på 70 

istället. Men då blir det 9 plattor över. Harry kommer med två lösningsförslag:  

 
Isabella: Tss 30 delat med…. Det är 60 sen tar vi 10 till då är det 70. 
Harry: Ska vi slänga dom andra? (Fniss) Och sen 9 till. 
Jenny: Då blir det ju 69… 
Isabella: Det skulle va 79… jag vet så delar vi på 70 det är fortfarande 35…och det blir 4 komma 5 och tar man 
5+5 då blir det ju 10, säger vi. Då är det 40,50, 60 70 …5+5 är 10 så blir det 80…5. 
Harry: Han kan ju... då blir det ju…en som är borta… då kan vi lägga dit lite gräs (flinar lite). 
Isabella: Jamen, kolla det blir 85…ja. 
Jenny: Men det kan ju inte vara mer än 79… 
 

Harry försöker lösa problemet genom att gå tillbaka till den ursprungliga problemställningen. 

Han använder sitt vardagslogiska tänkande och funderar på vad det egentligen frågas efter. 

Hur skulle man kunna göra i verkligheten? 

 

En elev, Jessica, använder sig av flera olika strategier och kan växla mellan dem utan 

problem. Hon förstår direkt hur Ron tänker och kan använda båda strategierna samtidigt, även 

om den ”egna” är den som hon återvänder till. Nedan arbetar eleverna med problemet med 10 

land och man kan här se tre olika strategier: 

 
Jessica: Sen tre där och tre där. 
Ron: En, 2, 3. 
Melissa: Ja 3 gånger 1, 2, 3... 
Ron: 3 gånger... 
Jessica: Men det måste väl vara 10 där? 
Melissa: 9, 10, 11, 12... 
Ron: Men hallå då blir det bara.. 
Melissa: 3 gånger 12. 
Ron: Men hallå titta då blir det bara två här vid. Om vi tar med den.  
Jessica: Mm.  
Ron: Mm. 
Jessica: Och då blir det 12. Där är ju 12, 24 och sen de 2. 
 
Om vi sätter upp ett uttryck där antal land motsvarar n så är Jessicas strategi troligtvis att 

tänka 2n+3+3 eller 2n+6 (se figur 1 nedan).  Melissa däremot ritar och räknar 3×12, men då 

räknar hon inte bara plattorna utan även de rutor som motsvarar landen (figur 2). Vi vet inte 
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om hon hade tänkt fortsätta resonemanget genom att subtrahera med 10, för att få antalet 

plattor eftersom hon blir nedröstad av de andra. Rons strategi blir att räkna rutorna på pappret 

men han börjar räkna längst ut och får därför 12 plattor (se figur 3) där Jessica får 10. Istället 

för att lägga till 3 rutor adderar han 2 rutor och får en uträkning motsvarande 2(n+2)+2 eller 

med hans begrepp 12+12+2. Jessica förstår, förutom sin egen strategi, även Rons och kan 

enkelt växla mellan de båda strategierna. Vid det här laget har alltså Ron och Jessica bytt 

strategi från uppräkning och rita, till att tänka mer abstrakt. De tänker inte längre enbart i 

geometriska figurer utan börjar använda prealgebraiska operationer. Om det haft verktygen 

för att sätta upp ett uttryck så hade de kanske gjort det. Melissa däremot har visserligen också 

bytt strategi men hon kommer snart att överge den när hon förstår hur de andra tänker. Det 

som blir problemet nu är att man i gruppen inte är överens om vilken ruta man ska börja räkna 

på. Jessica förstår att både hennes och Rons strategi fungerar men det gör inte han. Vid flera 

tillfällen under arbetets gång återkommer Ron till det problemet. 

 

   
                     2n+6                              3(n+2)-n                            2(n+2)+2 

                   Figur 1                                Figur 2                              Figur 3 

 

I de två sista uppgifterna krävs det att eleverna byter strategi eftersom det frågas efter hur 

många land plattorna räcker till. Då kommer den flexibla förmågan väl till användning. 

Uppgiften med 79 plattor ställer till problem för samtliga grupper. Ett par av grupperna provar 

att dividera 79 med 2 och gissar sig till ett svar på 35. Men den siffran multiplicerat med 2 blir 

bara 70 och det är för lite. Då byter eleverna strategi och försöker addera två tal istället. När 

eleverna arbetar med det omvända problemet är de väl förtrogna med att växla mellan 

division och addition. Det tyder på förmåga att tänka flexibelt när eleverna växlar strategi och 

kontrollerar sina svar. 

 

När grupp 4 börjat uppräkningen i uppgiften med 10 land tror sig Isabella ha en lösning på hur 

många plattor som går åt. Hon byter strategi från att rita och uppräkna till att lägga ihop 

landen två och två, och räknar med 10 plattor till varje landpar. Isabella vet sedan tidigare att 

det behövs 10 plattor till två land. Sedan använder hon proportionalitet för att räkna ut antalet 

plattor till 10 land. Samtidigt som hon förklarar sin strategi för de andra så ritar hon små 

streck mellan land 1 och 2, mellan land 3 och 4 och så vidare (se figur nedan). 
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Isabella: Men vänta, om du har två så behöver du inte… där är 10 dom två, där är tjugo dom två trettio dom 2, 
och där är 40 dom 2 och där är 50… 
Jenny: Vaaa… vänta (räknar på pappret). 
Isabella: Om du hade 2 plattor så gick det ju åt 10… ja… å dom två plattorna… eller allihop 
Så borde det bli 50..  fattar ni? 
 
 

 
 

Förmågan att tänka flexibelt är den förmåga som vi finner flest exempel på i undersökningen. 

Alla elever har mer eller mindre den här förmågan även om den är utvecklad i olika grad. 

Eleverna växlar enkelt och ibland även snabbt mellan olika strategier. Problemet är dock 

utformat på ett sådant sätt att vi uppmuntrar dem att byta strategi. I de tre första uppgifterna 

kan de rita, men den fjärde innehåller för många land för att de enkelt ska kunna göra en 

konkret bild av landet. Uppgiftens konstruktion främjar därmed ett flexibelt tänkande. Likaså 

där problemformuleringen är invers tvingas eleverna att tänka i nya banor.  

 

 

4.6 Förmåga att förenkla och förkorta ett matematiskt resonemang och operationer. 

 
En form av förkortning är när eleverna inte behöver räkna varje sida för sig, de behöver inte 

tänka n+n+3+3. Snabbt och lätt hoppar de över den passagen och de vet att de ska räkna den 

långa sidan två gånger och sedan lägga till 6, (2n+6). När de har förstått hur det hela hänger 

ihop så går det fort att få fram ett svar. 

 
Ron: ... men då blir det ju.. 
Melissa: Vad blir 10 plus 10? Det blir 20 och sen plus 6. 
 
 
När Isabella ska dividera 70 med 2 förenklar hon för sig själv genom att först dividera med 10 

för att få ett mindre tal. Sedan räknar hon 7 dividerat med 2, för att slutligen multiplicera 3,5 

med 10 och få 35.   
  
Isabella: Hur många trädgårdsland kan han ha? 
Harry: 33 eller… om man delar 79 så blir det…  
Isabella: Om man delar 7 så måste man ta… 
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Harry: 3 och en halv. 
Isabella: 35 och 35… då blir det 70… 
Jessica: Ja ha, då måste vi ha…  
Isabella: Så har vi 9 kvar med. 
 
En annan form av förenkling är när eleverna inte ritar alla plattorna runt landet, utan vet att 

land och plattor är lika många på långsidorna. Sedan behöver de bara lägga till 6 plattor, 3 på 

varje sida. De har då förenklat och rationaliserat hela processen och behöver inte rita och 

räkna upp plattorna runt hela landet.  

 

 
 

På bilden ovan har eleverna illustrerat blomlanden men inte markerat några plattor runtom. 

 

4.7 Sammanfattande analys 

 
Det material vi haft att arbeta med har varit oerhört rikt och bara en del av exemplen på de 

olika förmågorna redovisas i resultatet. Framförallt är det förmågan till flexibelt tänkande som 

tydligast framträtt i undersökningen, den har i princip alla elever. Att det flexibla tänkandet 

syns så tydligt kan bero på att eleverna arbetar i grupp. Att elever lär tillsammans med andra 

är något som tydligt kan ses i denna undersökning. När de diskuterade och resonerade kring 

problemet så tog de hjälp av varandras tankar och idéer.  

 

Språkets betydelse kan inte nog betonas och för det finns det stöd såväl i Vygotskys teorier 

som i den här undersökningen. Med rätt stöttning från lärare och kamrater samt tillräckligt bra 

och varierande uppgifter, kan eleverna utnyttja de förmågor de redan har, men som även kan 

utvecklas. Krutetskii ser inte förmågorna, som tidigare nämnts, som medfödda, utan något 

som varje individ kan utveckla och träna upp. Barnen behöver träna på att tänka högt och 

därmed sätta ord på sina tankar. Genom att göra det utvecklar de sina matematiska förmågor 

och att låta dem arbeta med rika problem är ett sätt att nå dit.  
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Efter att ha utgått från Krutetskiis förmågor vid analysen av vårt material tror vi oss ha sett 

fyra av de uppsatta förmågorna. En förmåga kan se olika ut beroende på vilken matematisk 

aktivitet den visar sig i. Vårt resultat och vår analys måste därför ses i sitt sammanhang 

tillsammans med vår tolkning, vårt specifika problem och med just de eleverna.  

  

 

5. Diskussion  

 
Vår undersökning hade som syfte att undersöka vilka matematiska förmågor som 

synliggjordes hos de elever som deltog. Vi menar att vi sett flera förmågor men vi har även 

blivit väl medvetna om svårigheterna med att upptäcka dem. Efter att vi studerat de få elever 

som deltog i undersökningen kan vi bara spekulera i hur många fler elever det finns i svenska 

klassrum som sitter med outnyttjade resurser i matematik. Resurser i form av förmågor som 

kanske aldrig upptäcks av någon.  

 

När Krutetskii talar om förmåga använder han begreppen motivation, intresse och stimulans.  

Rapporten Lusten att lära och forskaren Bloom resonerar med samma utgångspunkt; hur 

viktigt det är att eleverna får känna lust i det de gör. Matematiska förmågor utvecklas i långt 

större utsträckning hos en elev som är intresserad av matematiken, och stimuleras av bra 

uppgifter och en bra lärare. Eleverna som deltog i vår undersökning tog sig an uppgifterna 

med stort intresse i de allra flesta fall. Möjligen är det så att deras lust att lösa uppgiften 

bidrog till att vi såg de förmågor som vi gjorde. Oavsett om det handlar om en elev med 

fallenhet för eller svårigheter i matematik, så borde lust och motivation vara av betydelse för 

utvecklandet av alla förmågor. En elev som inte tycker det är roligt med matematik anstränger 

sig knappast för att tänka flexibelt eller för att hitta flera olika lösningsstrategier. Lust och 

motivation hör också samman med Vygotskys begrepp ”nära utvecklingszon”. De elever i 

undersökningen som var minst intresserade av problemet var också de som lade ner minst tid 

på att försöka förstå de andras tankar. Om elever i grupp får en tillräckligt bra och rik uppgift 

så främjar det och utvecklar förmågor anser vi. Om de dessutom känner lust att lära och får 

stöd från läraren kan eleverna använda och utveckla fler av sina matematiska förmågor. 

 

För oss och för andra lärare är det en viktig kunskap att känna till olika matematiska 

förmågor. Det är svårt att skönja förmågorna när eleverna är mitt i en matematisk aktivitet 
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men med träning borde det bli lättare. Vår undersökning ger exempel på hur förmågor kan 

yttra sig och vad de kan innebära. Genom att medvetet leta efter matematiska förmågor bland 

sina elever kan läraren enklare anpassa undervisningen efter varje individ.  Det vore synd om 

alla dessa förmågor inte uppmärksammades. Kunskap om matematisk förmåga är viktig för 

att hjälpa alla elever, både de med svårigheter, de med fallenhet för matematik och alla 

däremellan. Elever med fallenhet för matematik behöver stöd och uppmuntran för att 

utvecklas. De som har svårt för matematik kanske har förmågor som inte syns eftersom de 

bara får träna matematisk färdighet. Alla elever skulle bli hjälpta av att omgivningen har ökad 

kunskap om förmågor. 

 

Den undersökning som vi genomfört är mycket begränsad och vi kan inte generalisera och tro 

att resultaten ska gälla för en större massa. Dock kan vi konstatera att vi funnit betydligt fler 

matematiska förmågor än vad vi inledningsvis trodde. Att elever i år 3-4 sitter inne med så 

mycket matematisk kunskap är fantastiskt att se. Däremot är det inte lika uppmuntrande att 

veta, att många av eleverna får vänta väldigt länge innan de får lära sig det som de redan nu är 

inne på. Som vi skrev i analysen använder till exempel en del av eleverna någon form av 

prealgebra. Men det kommer troligen att dröja ända till sjunde eller åttonde klass innan de får 

några algebraiska verktyg och kan fortsätta utvecklas. Om alla elever får arbeta mycket med 

olika sorters problemlösning skulle deras förmågor kunna utvecklas avsevärt. Rika problem är 

en möjlig arbetsmetod att använda sig av för att lyfta förmågor men det viktigaste är inte om 

uppgifterna kallas rika problem, öppna uppgifter eller kluringar. Det som är viktigt är att 

eleverna får prata matematik och se nya möjligheter till en lösning samt att tänka kreativt. 
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  Bilaga 1 

Hej föräldrar i 3-4 A! 
 
Jag heter Anna-Karin Hartonen och praktiserade 5 veckor i höstas i 3-4 A. Jag och min 
kurskamrat Linda Gunnarsson ska skriva ett examensarbete som handlar om matematiska 
förmågor. Vår undersökning ingår i ett större projekt som heter Gifted Education. Projektet 
ska resultera i att utveckla en pedagogik som främjar barns förmåga i matematik. 
 
Tanken är att vi ska videofilma en grupp elever och se hur de tänker och arbetar med ett 
matematiskt problem.  
 
Eftersom ingen speciell gruppindelning är bestämd ännu vill vi gärna veta om ni tillåter att era 
barn deltar i undersökningen. Vi kommer att, slumpvis, välja ut 12 elever som alla kommer att 
vara anonyma i vår analys av materialet. Barnen får andra namn och vi tillsammans med vår 
handledare och personerna inom Gifted Education-projektet (sex personer verksamma vid 
Växjö Universitet) är de enda som kommer att se det inspelade materialet. Vi är inte 
intresserade av det enskilda barnet utan av de matematiska förmågor som kommer fram i 
gruppen. 
 
Vi följer de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har satt upp. 
 
Ring om det är något ni undrar över! 
 
Anna-Karin  Linda 
xxxx-xxxxx  xxxx-xxxxxx 
 
Lämna lappen till xxxxxxxx senast tisdagen 22/11 
 
Med vänliga hälsningar 
Anna-Karin och Linda 
 
Klipp här 
 
Mitt barn heter .................................................................  
 
 
 Ja, mitt barn får delta i undersökningen. 
 
 
 
 
                     Nej, mitt barn får inte delta i undersökningen. 
 
 
 
 
Underskrift av förälder/vårdnadshavare .................................................................... 
     

 
 



  Bilaga 2 

Sunes trädgårdsland 
 

1)  

Sune har ett blomland. Han vill lägga plattor runt det lilla  

landet. Blomlandet har fyra lika långa sidor och en platta är  

lika stor som blomlandet. Hur många plattor behöver han  

köpa för att de ska räcka runt blomlandet? 

 

                               

 

 

2)  

Sune bestämmer att han ska ha två små blomland bredvid  

varandra. Hur många plattor behöver han då? 

 

              
 

 

 

 



  Bilaga 2 

 

3a)  

Hur många plattor går det åt om han vill ha 10 blomland  

bredvid varandra? 

 

 

  

 

 

3b)  

Hur många plattor går det åt om han vill ha 30 blomland  

bredvid varandra? 

 

 

 

 

4)  

Sune har lite svårt att bestämma sig. Nu vill han ha ett väldigt långt  

blomland som är 90 land bredvid varandra. Finns det något knep för 

hur man enkelt kan räkna ut hur många plattor som behövs? 
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5)  

Sune har 50 plattor. Hur många trädgårdsland räcker det till? 

 
 
 
 
 
 
 
 
6)  

Sune har 79 plattor. Hur många trädgårdsland räcker det till? 
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