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ABSTRAKT 

Siw Hermansson, Susanne Hiort och Johan Vernström 

Lösningsstrategier i matematik 

En studie av elevers olika strategier att lösa ett matematiskt problem, i skolår 3. 

Solving strategies in mathematics 

A study of pupil’s different strategies to solve mathematical problems, in primary school 3. 

                          Antal sidor: 30 

Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om vilka olika lösningstrategier elever i 

år 3 tillämpar när de löser ett matematiskt problem. Har eleverna utvecklingsbara 

strategier? Finns det elever som väljer strategier som ej är utvecklingsbara? 

    Vi valde att använda oss av en kvalitativ undersökning där vi tolkade elevernas 

lösningar av två matematiska problem av varierande svårighetsgrad. Utifrån denna 

tolkning kunde vi dela upp lösningarna i olika lösningsstrategier som eleverna använde 

sig av.  Undersökningen genomfördes på 89 elever på tre skolor i olika kommuner. De 

strategier som förekom var upprepad addition, addition med stöd av bild, 

multiplikation, division och ett till ett räkning. De flesta eleverna i studien har en 

strategi som är utvecklingsbar. Det visade sig också att det fanns elever som använder 

sig av strategier som inte är utvecklingsbara dvs. strategin är inte tillämpbar i högre 

talområden.  

   Vi har även utfört 3 kompletterande elevintervjuer med elever vi ansåg hade en 

annorlunda strategi, för att få en djupare förståelse av de strategier som de eleverna 

använde.  
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Förord 
 
Detta examensarbete fullgör vår utbildning till lärare med inriktning mot de tidigare skolåren, 

i svenska och matematik. Studien har utförts inom ämnet matematikdidaktik, vårterminen 

2006 på matematiska och systemtekniska institutionen, MSI. 
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så sätt gjorde denna studie möjlig.  Vidare vill vi tacka våra handledare Mikael Björk och 

Lena Thörnqvist samt examinator Robert Lagergren, för goda tips och bra respons under 
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1  INLEDNING 
I samhällsdebatten diskuteras att elever i svenska skolan har sämre kunskaper i matematik i 

dag än tidigare år. Resultaten på de nationella proven i matematik visar nämligen detta. Kan 

det bero på att eleverna inte är utrustade med rätt strategier när de löser uppgifter i nationella 

proven? Med strategier menar vi olika vägar att nå korrekt lösning på ett matematiskt 

problem. 

   Vi har därför valt att skriva vårt examensarbete om elevers olika lösningsstrategier. Detta 

för att vi, som blivande lärare, ska kunna utforma undervisningen på bästa sätt för varje 

enskild elev. Vi behöver veta vilka strategier den enskilde eleven använder sig av när han/hon 

arbetar med problemlösning. Har eleverna utvecklingsbara strategier? Eller finns det elever 

som väljer strategier som ej är utvecklingsbara? Att inte ha en utvecklingsbar strategi gör det 

arbetskrävande för eleverna när de ska lösa problem i framtiden. Detta har vi mött redan i 

årskurs 1. Eleven har exempelvis talet 5+4=___ framför sig i boken och börjar då räkna från 1 

upp till 9 i stället för att börja på 5 och räkna upp till 9. Om denna strategi fortgår blir det mer 

komplicerat att lösa problem med högre tal. Samma sak gäller inom subtraktion, 

multiplikation och division. 

   Vi pedagoger bör fånga upp de eleverna innan de fastnar i invanda mönster. Dessa mönster 

är ytterst svåra att bryta senare. Genom att kartlägga elevernas olika lösningsstrategier, ska 

inte någon elev behöva fastna i en ej utvecklingsbar strategi. Vad är då utvecklingsbar 

strategi? Enligt vår definition är det den process som växer fram till en metod hos eleverna 

när de löser uppgifter. Eleverna måste förstå vad de gör när de löser en uppgift. Har det någon 

betydelse vilken strategi eleverna väljer att använda, eller finns det flera användbara strategier 

för samma problem? Att eleverna svarar rätt på uppgifterna betyder inte alltid att eleverna 

förstått uppgiften. Det vi vill undersöka är elevernas väg till det svar de anger som lösning på 

en uppgift. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att få djupare kunskap om vilka olika lösningsstrategier elever i år 

3 tillämpar när de löser ett matematiskt problem. Vårt syfte utmynnar i följande 

frågeställningar: 

 

1.2 Frågeställningar 

• Vilka lösningsstrategier förekommer? 
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• Vilka av dessa lösningsstrategier använder de elever som löser uppgiften korrekt? 

• Vilka av dessa lösningsstrategier använder de elever sig av som löser uppgiften 

felaktigt?  

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa undersökningen till två uppgifter riktade till elever i år 3. Eleverna går 

på tre skolor i olika kommuner. Vi valde att låta eleverna göra dessa två uppgifter av 

varierande svårighetsgrad för att se om de använder sig av samma strategier i båda fallen eller 

om de löser uppgifterna på olika sätt.  

 

2 TEORETISK BAKGRUND 
I den teoretiska bakgrunden ser vi närmare på problemlösning, strategier för problemlösning, 

begreppsbildning, taluppfattning samt det analytiska och syntetiska synsättet. 

   Först ges en historisk översikt med Piaget och Vygotskijs tankar om problemlösning. Vidare 

beskrivs problemlösning utifrån skolans styrdokument, därefter tas begreppsbildning och dess 

koppling till problemlösning upp. Vi tar sedan upp vikten av att eleven har en god 

taluppfattning och det analytiska och syntetiska synsättet på matematikuppgifter. Till sist 

behandlas olika problemlösningsmodeller och strategier för problemlösning.  De strategier vi 

tar upp är sådana som eleverna kan tänkas använda sig av när de löser matematikuppgifterna i 

undersökningen.   

 

2.1 Ett historiskt perspektiv 

Elevernas språk och tänkande har betydelse för hur eleverna kommer vidare med 

problemlösning. Vygotskij (1896-1934) menar att språket har stor innebörd för elevens 

tänkande. Det finns ett nära samröre mellan tanke och språk. Om eleven har problem med 

begreppsbildningen beror detta ofta enligt Vygotskij på att eleven har förseningar i sin 

språkutveckling. Denna språkförsening blir en begränsning för eleven när det logiska 

tänkandet utvecklas. För att kunna utveckla matematiska tankestrukturer behöver eleven ett 

väl utvecklat språk. I ett väl utvecklat språk ingår både talet och förståelsen utav orden samt 

erfarenheter av dessa ord. 

   Piaget (1896-1980) delar in elevens tankeutveckling i olika stadier. Ett av dessa stadier är 

”konkret tänkande” vilket infaller när eleven är mellan 7 och 12 år. Han anser att det är i detta 

skede som eleven är mogen att konstruera matematiska begrepp. Men han påpekar även att 
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det finns elever som ännu inte har nått hit, beroende på olika orsaker. Under detta stadium 

anser han att eleven ska förstå sambandet mellan helheten och delarna, vilket är avgörande för 

kommande matematikundervisning. För att eleverna ska kunna få stöd för sina kunskaper 

behöver de ha möjlighet att utnyttja konkret material som t.ex. centikuber eller klossar, vilket 

hjälper dem att förstå orden och de handlingar som används. Viktigt är att undervisningen 

utgår ifrån den enskilde elevens tidigare erfarenheter och bygger vidare därifrån (Malmer, 

2002). 

 

2.2 Lpo94 och kursplan 2000  

I skolans styrdokument nämns vikten av att eleverna behärskar språket både muntligt och 

skriftligt och att de inser värdet av att kunna använda matematiska uttrycksformer. 

Utbildningen syftar till att utveckla elevernas intresse för matematik och möjligheter att 

kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. Måldokumenten ger oss följande 

mål: 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 

• inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer, 

• utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 

generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande, (Kursplaner 

och betygskriterier 2000, s.26). 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

• förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation, och division samt kunna upptäcka 

talmönster och bestämma obekanta tal i enkla former, 

• kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med 

miniräknare, (Kursplaner och betygskriterier 2000, s.28). 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola ska: 

• behärska det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och 

skrift, 

• behärska grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet (Lpo94 1998, 

s.12). 

Dessa strävansmål att är framtagna av utbildningsdepartementet för att eleverna skall få 

likvärdig undervisning oberoende av vilken skola de studerar vid. 
 

2.3 Begreppsbildning  

Språket bör uppmärksammas och övas, även inom matematiken. Språket är viktigt för 

begreppsbildningen. Eleverna bör ges möjligheter att aktivt ta del i ordens betydelse och hur 

dessa kan användas. En mängd ord behövs då det handlar om att kunna jämföra många olika 
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kännetecken, som t.ex. antal, längd, höjd, ålder osv. Det finns även speciella ord som eleverna 

måste känna till betydelsen av annars förstår de inte samhörigheten (Malmer, 1990). Eleverna 

behöver få ge namn åt saker och händelser i omvärlden för att kunna bilda begrepp. Då bildar 

eleven sina egna begrepp genom att hitta på egna termer av föremål, samt gruppera dessa och 

utföra tankeoperationer. Även mycket enkla saker och företeelser är av stor betydelse för 

eleverna. En bild eller en teckning kan många gånger göra fullständig en språklig avgränsning 

av ett begrepp (Eriksson, 1996). I vardagen gör vi ofta jämförelser av olika slag. Då behöver 

eleverna både ord och matematiska termer, för att kunna uttala de resultat som eleverna 

kommer fram till både när de granskar olikheter och gör jämföranden (Malmer; Adler, 1996). 

En del elever saknar ord för att uttrycka hur de tänkt i olika matematiska situationer. Följden 

blir att eleverna använder de ord som är bekanta för dem istället för de ord som är viktiga i 

sammanhanget. Här måste tas mer beaktande till elevernas skiftande språkliga utveckling 

(Malmer, 2002). Betydelsen och uppfattningen av orden är olika från person till person 

beroende på tidigare kunskaper. Ord och uttryck bör ingå i för eleverna meningsfulla 

samband, där vi utgår ifrån elevernas tidigare språkliga kvalifikationer och kunskaper 

(Sterner; Lundberg, 2002). 

   Känner vi till elevernas enskilda språk har vi lättare för att ta reda på var eleverna befinner 

sig i sina kunskaper och erfarenheter. Vi får då bättre förutsättningar för att hjälpa eleverna att 

bli medvetna om sina egna kunskaper och erfarenheter. Ger vi pedagoger eleverna denna 

möjlighet blir det lättare för dem att förmedla dessa till sin omgivning. Det är bra om de nya 

begreppen har anknytning till det som eleven redan känner till. Att vi utgår ifrån elevens 

begreppsvärld, för den är påtaglig för eleven. Genom att eleven knyter sina förklaringar till 

situationer som han/hon har varit i tidigare har deras tidigare erfarenhet och kunskaper stort 

inflytande för hur de kommer vidare i matematiken (Johnsen Höines, 2002).  

   Malmer (2002 s. 81) lyfter fram följande:  

”Språklig kompetens utgör grunden för all inlärning. De barn som har ett väl utvecklat språk har de bästa 

förutsättningar för en effektiv inlärning, medan de med ett bristfälligt ordförråd ofta får stora svårigheter 

med den grundläggande begreppsbildningen”.  

Med bakgrund av detta citat bör alla pedagoger förstå hur viktigt språket verkligen är för all 

inlärning. För att eleverna ska få en god begreppsbildning behöver de ord och förståelse för 

orden samt erfarenheter. 
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2.4 Problemlösning  

Problemlösning i matematik är något barn och vuxna hanterar i vardagen dagligen. Det kan 

låta krångligt att ägna sig åt matematisk problemlösning, men ofta äger det rum i vardagen 

utan att människor reflekterar över det. Lösningarna är ofta personliga och de strategier som 

används har kommit till genom olika erfarenheter personen i fråga har tillskaffat sig under 

åren. Problemlösning är en process som inleds tidigt i livet (Ahlberg, 1995). Spädbarn börjar 

redan vid tre månaders ålder ta till sig matematiska kunskaper. Barnet kan tidigt utskilja om 

ett föremål är större eller mindre än ett annat. De har förmågan att lösa matematiska uppgifter 

redan innan de deltagit i skolundervisning. Barnens matematiska kompetens byggs stegvis 

upp i samspel med omgivningen tillsammans med andra individer. Barn använder sig i början 

av personliga ändamålsenliga tillvägagångssätt vid lösning av problem. Ahlberg menar att 

dessa lösningar baseras på barnets intuition och tidigare lärdomar i livet. Det är skillnad enligt 

Ahlberg mellan barns förmåga att lösa matematiska problem i vardagen och deras förmåga att 

lösa skrivna matematikuppgifter i skolan. Den textade matematiken skiljer sig från barnets 

tidigare kunskaper om matematik. Det kan vara ett kritiskt skede för eleven att övergå från 

informella egna metoder till den formella skolmatematiken. Barnet kan vara bra på att lösa 

uppgifter när det kommer till skolan men kan däremot ha svårt att uttrycka sig med 

matematiska symboler. Undervisningen i de tidiga åren bör ägna sig mer åt problemlösande 

aktiviteter där den förståelse som barnen redan har med sig in i skolundervisningen tillvaratas 

menar Ahlberg. Hon gör ett intressant påstående när hon säger att: 

 ”Det är i mötet mellan elevens föreställningsvärld och problemets innehåll som det matematiska 

tänkandet utvecklas” (Ahlberg, 1995 s. 35). 

Det är därför en förutsättning att eleverna får lösa problem som har sitt ursprung i elevernas 

föreställningsvärld och att de får arbeta med varierade matematikuppgifter av olika slag 

(Ahlberg, 1995; Lester, 1996). Enligt Ahlberg och Lester bör undervisningen i 

problemlösning struktureras upp i en undervisningsmodell där eleverna får arbeta med olika 

strategier för problemlösning. Det handlar om att låta eleven se på problem utifrån olika 

perspektiv. Olika strategier som enligt (Lester, 1996) bör ingå i en resultatrik undervisning är 

att eleven bör få möjlighet att arbeta enligt följande punkter: 

• Kunna välja en eller flera operationer att arbeta med. 

• Rita bilder till lösningen. 

• Göra upp listor. 

• Skriva upp ekvationer. 
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• Dramatisera situationen/problemet. 

• Arbeta med tabeller eller diagram. 

• Gissa och pröva sig fram till en lösning. 

• Arbeta baklänges med olika problem. 

• Lösa enklare problem först. 

• Låta eleven använda sig av laborativa material eller modeller. 

 

Lester talar även om problemlösning som en funktion av fem olika faktorer som alla på något 

sätt är beroende av varandra. Dessa faktorer framställs på följande sätt: 

 

1. Kunskap och användning 

Under denna kategori infinner sig de kunskaper som är till stöd för eleven vid 

problemlösning, såsom automatiska procedurer, tekniker och begrepp som eleven lärt sig 

tidigare. Exempelvis kunskaper om geometriska figurer, algoritmer och olika metoder för 

problemlösning. 

 

2. Kontroll 

Elever som är bra på att lösa problem är enligt Lester duktiga på att ha kontroll över olika 

beslut/strategier som fattas under problemlösningsprocessen. Brister i att kunna kontrollera 

sina handlingar kan få negativa effekter på problemlösningen. 

 

3. Uppfattningar av matematik 

De uppfattningar eleven har om sig själv, matematik och omgivningen kommer enligt Lester 

att inverka på elevens förmåga att lösa problem. Elevens känslor och attityder till matematik 

styr de beslut som eleven kommer att ta när han/hon arbetar med ett matematiskt problem.  

 

4. Affekter 

I denna kategori är det elevens känslor inför uppgiften som styr förmågan att lösa ett problem. 

Lågt självförtroende, dålig motivation eller lågt intresse inför uppgiften är exempel på orsaker 

som kan påverka problemlösningen negativt. 

 

5. Sociokulturella sammanhang 

Här är interaktionen mellan elev och lärare viktigt. De värderingar och förväntningar som 
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läraren ger eleven påverkar hur eleven uppfattar matematikundervisningen. Eleven har med 

sig sin egen matematik in i skolan som har formats utifrån den omgivning eleven vistats i. 

Lester kallar dessa kunskaper för etnomatematik och innehåller många olika metoder för att 

hantera matematiska problem. 

 

2.4.1 Problemlösningsmodeller 

Det finns olika modeller att använda sig av vid problemlösning. Nedan kommer en 

redogörelse av Malmers och Polyas olika metoder. Malmers metod har sitt ursprung i 

konstruktivismen där eleven prövar sig fram för att sedan sätta ord och därefter matematiskt 

symbolspråk på uppgiften. Polyas metod handlar om att analysera problemets olika delar för 

att sedan komma fram till en plan för att lösa problemet.  

 

2.4.2 Modell enligt Malmer 

Vid lösning av matematiska problem är det till stor hjälp att använda sig av ett visst sätt att 

agera och att kunskapsprocessen bör ha sitt utgångsläge i den konkreta situationen (Malmer, 

1996). Malmer (1990, 2002) förespråkar ett tillvägagångssätt där eleven får arbeta med 

problemlösning i etapper eller lösningsnivåer. Övervägande antalet elever har enligt Malmer 

större förmåga att praktiskt lösa uppgifter, än förmåga att läsa och tyda en likartad uppgift i 

text.  Malmer menar att det är ett stort steg att ta från att praktiskt lösa en uppgift, till att 

kunna skildra samma uppgift med ord. Att sedan kunna formulera uppgiften med matematiskt 

symbolspråk anser hon vara ett ännu större steg.  Malmers strategi för problemlösning består 

av tre nivåer: 

1. Göra- pröva 

Denna nivå kallas A-nivån, där experimenterar eleven praktiskt fram till ett svar på 

uppgiften. Här kan praktiskt material användas för att nå fram till en lösning. Det 

intressanta är här att få fram en prövande verksamhet där kreativiteten och det logiska 

tänkandet får stor plats i undervisningen. 

2. Tänka- tala 

Är en nivå som Malmer benämner B-nivån eller det muntliga svaret. Elever har ofta 

enligt Malmer ett otillräckligt ordförråd eller saknar begrepp för att kunna uttrycka det 

muntligt. Att kunna formulera sina lösningar med ord är av stor betydelse. Genom att 

tankar uttrycks i ord kan de diskuteras, granskas och rättas ihop med lärare. 
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3. Förstå- formulera 

Vid denna nivå omvandlas den muntliga lösningen till formell matematik. Det 

symbolspråket ger en koncentrerad sammanfattning av gången i ett problem. Detta 

skede infinner sig inte nödvändigt efter de två andra. Det beror helt på var eleven 

befinner sig i sin kunskapsutveckling. Denna successivt uppbyggda 

problemlösningsmodell är av stor betydelse framför allt för de elever som har behov 

av konkretion i skolarbetet. Det en elev gemomför praktiskt och sätter ord på ombildas 

till en formell matematisk lösning. ”Man hör och man glömmer. Man ser och man minns. Man 

gör och man förstår” (Malmer, 2002, s.150). Med det menar Malmer att elever lättare 

förstår ett problem om de praktiskt får pröva sig fram till en lösning.  

 

2.4.3 Problemlösning enligt Polya  

När en elev närmar sig ett matematiskt problem är bilden av problemet till en början oklar. 

Synen på problemet förändras stegvis varje gång eleven gör framsteg i problemlösningen. 

Problemet kommer att förändras hela tiden hos eleven ända fram till en lösning. För att 

strukturera sitt sätt att tänka förordar Polya (1970) att eleven delar upp arbetet i 4 delar. 

• Förstå problemet och alla dess olika avsnitt. Vad söks i uppgiften och vad är det som 

är givet. 

• Planera på vilket sätt du tänkt lösa uppgiften, fundera på om du mött ett likvärdigt 

problem tidigare som du skulle kunna relatera till. Går det att använda samma 

förfaringssätt även denna gång. 

• Håll dig till den uppgjorda planen.  

• Studera din lösning en gång till, kunde du ha gjort på något annat eller enklare sätt, 

eller finns det andra lösningar på problemet? Går det se likheter i lösningen? Passar 

lösningen in i andra uppgifter? 

Risken med att inte gå igenom dessa fyra faser är att eleven börjar räkna på problemet utan att 

ha förstått det. Enligt Polya är det meningslöst att arbeta med detaljer innan eleven sett 

helheten av ett problem. Mycket skulle kunna gå att rätta till om eleven följer den uppgjorda 

planen och inte avviker från den. Att sedan pröva sin lösning på nytt och inte gå vidare till en 

ny uppgift direkt, ger en bra effekt på inlärningen menar han. 
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2.5 Taluppfattning/Talbegrepp 

Ett grundläggande begrepp inom matematikdidaktiken är taluppfattning. Att ha en god 

uppfattning om tal och kunna hantera deras innebörd och relationer till varandra är en 

förutsättning för all matematisk kunskap. Brister i taluppfattningen är ofta den grundläggande 

orsaken till många elevers svårigheter i matematik (Unenge, Sandahl; Wyndman, 1994). 

   Det finns många definitioner vad en god taluppfattning hos eleven är. Vad som innebär en 

god taluppfattning behandlas i (Malmer, 2002 s.108). 
”Med taluppfattning menar vi en persons övergripande förståelse för tal och operationer parat med 

förmåga, färdigheter och lust att använda denna förståelse på olika sätt som underlag för beslut och 

för att utveckla användbara och effektiva strategier för att använda tal och operationer.” 

Det är därför viktigt att eleverna har en god taluppfattning och vilja för att använda den, på så 

sätt kan de utveckla de strategierna som de tillämpar när de utför olika räkneoperationer. 

   Här följer en uppställning av talbegreppet utifrån de olika funktionerna talen har: 

1. Räkneramsa, barnet har lärt sig en ramsa. På ett tidigt stadium kan små barn lära sig en 

räkneramsa utan att ha förståelse för vad talen innebär. 

2.  Räkneorden i räkneramsan. Barnet pekar på föremål och räknar, ett bra exempel på 

detta är när barnen räknar hur många barn som har kommit till förskolan idag. 

3. Räkneord som antal. Svarar på frågan hur många? Barnet ser 10 apelsiner vilket 

symboliserar antalet 10. 

4. Räkneord som mätetal. Hur många enheter? T.ex. 1 liter mjölk, 1 kg äpplen, 1dl 

socker. De ingår som en betydelsefull del i vår omgivning, när det bl.a. gäller att 

uppfatta samband och att göra kvantitativa bedömningar. 

5. Räkneord som ordningstal. Vilken i ordningen? Detta används dagligen när vi säger 

vilket datum det är.  

6. Räkneorden som identifikation eller beteckning. Räkneorden har inte här ett numeriskt 

innehåll de förekommer t.ex. i bilnummer, telefonnummer (Malmer, 1990). 

För att elevernas ska få en god taluppfattning bör de ha kunskap om dessa olika funktioner 

som talen har. En anledning till elevernas bristfälliga kunskaper i taluppfattning beror dels på 

att matematiska symboler införs allt för tidigt i undervisningen. Eleverna räknar mekaniskt 

och fyller i svaren utan att ha förståelse för vad symbolerna symbolisera (Malmer, 2002).  

   Att ha en god grundläggande taluppfattning är nödvändigt för att utveckla en skicklighet i 

huvudräkning. Det gäller bl.a. 

• att bemästra talens följd både framåt och bakåt i talraden och även kunna räkna vidare 

från ett givet tal. 
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• ha kännedom om talens grannar, grannens granne och tiotalens grannar. För de elever 

som kan detta blir det lättare på sikt att lära sig tiotals-, hundratalsövergångarna, dvs. 

49+2=51 99+2=101 999+2=1001  

21-2=19 101-2=99 1001-2=999 

 

• att kunna dela upp talen på olika sätt i termer och faktorer. Det första eleven bör lära 

sig är att entalen delas upp i två termer på följande sätt: 

1+4=5 5=1+4 5-1=4  

2+3=5 5=2+3 5-2=3 

3+2=5 5=3+2 5-3=2 

4+1=5 5=4-1 5-4=1 

Viktiga förkunskaper i multiplikation och division är att känna till att talen även kan 

delas upp i faktorer såsom 10=2×5 och inte endast i termer såsom 10=3+7 (Löwing; 

Kilborn, 2003).   

   Ett viktigt mål i skolans matematikundervisning är att låta eleverna få möjlighet att utveckla 

sin förståelse av talbegrepp och taluppfattning. Detta är en ständigt pågående process som 

pågår under hela deras skolgång (Malmer, 1990). 

 

2.6 Analys/syntes 

I ett analytiskt synsätt på matematikuppgifter utgår eleven från en helhet för att sedan komma 

till delarna, däremot i ett syntetiskt synsätt utgår de från delarna för att komma till en helhet. 

Analys är när eleven upplever en situation som upplevs som en totalitet. I denna totalitet kan 

eleven uppfatta enskildheter dvs. delar. Många gånger inom matematiken utgår 

undervisningen ifrån ett verklighetsbaserat problem. För att kunna lösa detta problem behöver 

vi bryta ner problemet i mer lättåtkomliga delar. På så sätt får eleverna lättare att tolka 

situationen. Eleverna vet då vad de gör och blir därmed mer motiverade för uppgiften 

(Malmer, 1990). Vi har som utgångspunkt hela talet där eleven får söka de delar som är 

okända för eleven t ex 2+___=8.  När elever får laborera med tal blir det naturligt för dem att 

utgå ifrån en helhet för att sedan komma fram till delarna (Olsson, 2003).  

   När eleven får hitta på en egen räknesaga, eller läser en matematikuppgift som innehåller 

information, är det viktigt att eleven tolkar informationen korrekt för att nå fram till en 

lösning. En del elever har lättare för att komma vidare i uppgiften till delarna genom att de får 

göra och pröva sig fram med konkret material. Andra elever kommer vidare genom att tala 

matematik, där de får tänka och sedan resonera om sina upptäckter om delarna. Många gånger 
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tar det lång tid i anspråk för eleven och är mycket egenartat från individ till individ (Malmer, 

1990). Elever är mycket uppfinningsrika vilket gör att de kommer fram till många olika 

lösningar. Deras dokumentation av problemen kan variera från att rita hur de har gjort, 

skrivning av enstaka siffror till att behärska det formella matematikspråket. 

   Tidigare baserade sig mycket av matematikundervisningen på syntes, d v s när eleverna 

utgår ifrån delarna för att komma till helheten. Talet kan t ex se ut så här 7+3=____.  När 

eleverna löser denna uppgift finns det även här olika variationer precis som vid analys. En del 

elever tänker helt enkelt vidare och räknar 8, 9, 10 och skriver därefter 10 som svar. Andra 

behöver påtagligt material, där de lägger ut antalet för varje siffra och sedan lägger samman 

dessa. Vi som pedagoger kan då se om eleven svarar rätt eller fel, men tyvärr får vi inte reda 

på hur eleven har tänkt när han/hon löste uppgiften. Här är det bra om eleven får i uppgift att 

även tala om hur han/hon kom fram till svaret, genom att de får rita eller skriva ner detta. Som 

vi kan se så behövs både analys och syntes i matematiken. Analysen är nödvändig när eleven 

arbetar med bl.a. taluppfattning. Däremot när eleven tränar för att få upp sina färdigheter då 

använder eleven syntes (Olsson, 2003). 

 

2.7 Lösningsstrategier 

Här följer en redogörelse av strategier som eleverna kan använda sig av när de löser 

uppgifterna som vi har valt ut.  

 
2.7.1 Addition 

Det finns olika didaktiska steg inom additionen. Det första steget är uppräkning från början. 

Det är här vi börjar när vi räknar antal. Vi har helt enkelt en hög med ett antal föremål, 

exempelvis 5 stycken som vi räknar först. I den andra högen finns ett annat antal nämligen 4 

föremål. Dessa två högar slås samman till en hög (mängd). För att sedan räknas från början 

5+4=9. Nästa steg är att räkna på från första. Vi använder samma antal som vi hade i tidigare 

exempel. Då vet eleven att han/hon har 5 föremål och räknar därifrån den totala mängd som 

han/hon kommer fram till är 9. Därefter är nästa steg att i vilket tal som än eleven möter alltid 

börja räkna ifrån det största talet, d v s 3+7=___. I denna uppgift börjar eleven med att räkna 

ifrån siffran 7 istället för siffran 3, för talet 7 är ju större. Nu har eleven kommit så långt att 

han/hon har fått en tabellkunskap i addition. De vet nu att 5+4=9 utan att räkna de olika 

mängderna. Det hela har blivit effektiverat hos eleven, när de ser talet vet de helt enkelt vad 

summan blir. Genom att eleverna har skaffat sig lärdom och lärt sig att se mönster bland de 

lägre talen, så kan de gå vidare med högre tal. Exempel på detta kan vara 15+4=19, då vet 
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redan eleven att 5+4=9. Detta steg kallas härledda additionsfakta (Ljungblad, 2001).  

 

2.7.2 Problemlösning med stöd av en ritad bild 

Ahlberg (1995) menar att det är ovanligt att elever i lågstadiet ritar bilder till sina matematiska 

lösningar, oftast på grund av att de anser det besvärligt och att de inte kan eller att det inte är 

tillåtet att rita i matematikboken. Att rita en bild till problemet kan enligt Ahlberg vara till god 

hjälp vid problemlösning.  När elever ritar får de en bild av problemet som medverkar till 

förståelse av uppgiften. I samband med att eleven ritar bilden kan eleven samtidigt se att 

bilden kan representera andra saker än de som eleven egentligen ritat. Denna typ av 

undervisning skall leda till att eleverna så småningom upptäcker bildens olika egenskaper och 

se bilden som ett verktyg när de löser problem. Bilderna styrker elevernas förståelse av 

begreppen i problemet. Det kan även inträffa att eleven förenar den matematiska lösningen av 

ett problem med en beskrivande bild när eleven kommit längre i sin förmåga att kunna 

illustrera ett problem. Att skriva och rita sina lösningar är viktig hjälp vid problemlösning 

menar Ahlberg. 

   Många gånger ritar eleverna en bild som stöd för sitt tänkande. På detta vis blir lösningen 

mer konkret för dem och de kan tydligt se framför sig med hjälp av sin bild hur de tänker. 

Detta tydliggör uppgiften för dem så att de når fram till en lösning (Olsson, 2004). 

   I en del fall är inte elevernas abstrakta tänkande tillräckligt långt utvecklat. Enligt Piaget 

utvecklas barns abstrakta tänkande från de är 11-12 år (Malmer, 2002).  

 

2.7.3 Multiplikation och division 

När eleverna får berätta räknehändelser så använder de sig ofta av multiplikation och division 

utan att de tänker på det. Ofta börjar de med upprepad addition, d v s ett och samma tal 

upprepas exempelvis 5 gånger i en addition. Istället för att skriva 4+4+4+4+4 skriver eleven  

54 × , vilket ger samma resultat (Malmer, 2002).  

   Det är viktigt att eleverna vet vilken roll faktorerna har när räknehändelserna övergår till 

symbolspråket. Då får eleverna lättare att förstå den logiska strukturen av multiplikationen. 

Faktorerna är i exemplet ovan 4 och 5, det är dessa som talar om för eleven vilket antalet är 

och hur många gånger det ska adderas (Malmer, 1990). 

När eleverna arbetar med multiplikation är det viktigt att de möter uppgifter som har 

verklighetsförankring, inte bara rena räkneuppgifter. Vilket medför att de känner igen sig i de 

situationer som de kan möta i uppgifterna (Johnsen Höines, 2002).  

   Det är av stor betydelse att eleverna kan se inre bilder av uppgifterna, så att de förstår att 
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multiplikation är upprepad addition. Att de ser att i uppgiften finns olika formationer se 

exemplet ovan. Det gäller också för eleverna att få förståelse för att 54 ×  är lika mycket som 

. De kan även ta stöd i att de vet vad 45× 52 ×  är och därefter dubblera, då ser de mönster 

som underlättar för dem (Ljungblad, 2001). 

   Ofta när eleverna berättar multiplikationsexempel kan det låta enligt följande. Kalle köper 5 

äpplen, varje äpple kostar 4 kr. De kostar då 20 kr. Samma exempel kan enkelt få ett 

divisionsinnehåll. Hur många äpplen kan jag köpa för 20 kr om varje äpple kostar 4 kr. Här 

ser vi tydligt sambandet mellan multiplikation och division. I divisionen handlar det om en 

upprepad subtraktion istället för upprepad addition som i multiplikationen. Ibland gör vi en 

likadelning i divisionen (Malmer, 2002). Exempel på en likadelning är: Vi har 20 äpplen, det 

är 4 barn som får dela på dessa. Då får de 5 äpplen var. Men vi kan också göra en 

innehållsberäkning: Till hur många barn räcker de 20 äpplena om varje barn får 5 äpplen? Vi 

noterar här att vid innehållsberäkning tar vi reda på mängden delar, däremot vid likadelning så 

söker vi delarnas storlek (Malmer, 1990). 

 

2.7.4 Ett till ett räkning 

När elever använder sig av ett till ett räkning, så räknar han/hon talen ett och ett. Vilket gör att 

vid addition så blir det en stegring och vid subtraktion blir det en minskning. Detta sätt att 

räkna uppgifter på tar både tid och kraft från eleven och håller inte i längden. Om eleven 

möter uppgiften 3+___=8, lägger eleven fram tre föremål och fortsätter att lägga fram föremål 

tills han/hon kommer fram till 8. Slutligen så räknar eleven hur många föremål som har 

kommit till utifrån de tre föremål som fanns med från början. Detta blir ett till ett räkning, när 

tanken egentligen med uppgiften var att eleven skulle skapa sig inre talbilder och se talen. När 

eleverna startar med matematik är det vanligt att alla elever under en tid räknar på fingrarna 

ett och ett. Eleverna behöver få använda sig av åskådligt material, där de får göra 

jämföranden, diskutera sina tankar med kamrater och pedagoger. På så sätt får eleverna hjälp 

att bygga upp inre bilder så att de kan se matematiken, inte bara räkna den (Olsson, 2003). 

 

3 METOD 
Under denna rubrik framförs de metoder som används i undersökningen. Urval, 

genomförande och undersökningens utformning kommer dessutom att diskuteras. 
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3.1 Metodisk ansats 

Undersökningen har sin grund i kvalitativ forskningsmetodik. En kvalitativ studie skiljer sig 

från den kvantitativa på så sätt att den inriktar sig på att ta reda på hur människor upplever sin 

omvärld. I den kvantitativa metoden samlar forskaren i form av siffror som analyseras och 

ställs i relation till varandra. Den kvalitativa metodens målsättning är att komma till insikt 

snarare än att statistiskt analysera. Enligt Bell (1995), Ejvegård (2003) beror valet av metod 

på vilken typ av undersökning det är frågan om och vilken typ av data och information vi 

behöver för vår studie. Att tänka igenom sitt val av metod och val av teknik är viktigt när 

vetenskaplighet skall uppnås enligt Ejvegård. Vidare nämner Bell (1995) att varje 

angreppssätt eller metod har sina starka och svaga sidor och var och en passar in i sitt 

sammanhang. I vår undersökning handlar det om att tolka innebörden av elevers olika sätt att 

lösa ett matematiskt problem. Att tolka elevers olika strategier vid problemlösning kräver viss 

förförståelse i ämnet för att en tolkning ska vara möjlig.  

 

3.2 Undersökningens utformning 

I studien får eleverna lösa två problembaserade matematikuppgifter. Uppgifterna är av 

varierad svårighetsgrad och går att lösa med olika typer av strategier. Eleverna skall efter egen 

förmåga lösa uppgifterna och redovisa hur de kommit fram till svaret på uppgifterna. De får 

använda olika uttryckssätt i redovisningen såsom att rita eller skriva. Eleverna väljer den 

strategi som de anser vara bäst för att lösa problemet. Genom att tolka elevernas olika 

lösningsförslag kan vi kategorisera vilka strategier som är de vanligast förekommande och se 

vilka elever som inte har någon lösningsstrategi. 

   Som komplement till undersökningen väljer vi att genomföra en intervju (bilaga 5) med de 

elever vi anser redovisat en strategi som är svår att utveckla. Anledningen till dessa intervjuer 

är att få en djupare kunskap om hur dessa elever tänker och på så sätt lättare kunna fånga upp 

och analysera om de har en strategi som ej är utvecklingsbar. För att undersöka uppgifternas 

eventuella brister genomfördes ett test med 11 elever. Detta för att vi skulle kunna göra 

eventuella korrigeringar av svårighetsgraden eller rätta till eventuella otydligheter i 

uppgifterna. Vår ambition är att uppgifterna skall vara så nära elevens vardag och 

verklighetsbaserade så att eleven skall uppfatta uppgifterna som relevanta och meningsfulla. 

 

3.2.1 Materialets utformning 

Eleverna får som tidigare nämnts lösa två problembaserade matematikuppgifter av skiftande 

svårighetsgrad (bilaga 1 och 2). Uppgifterna är hämtade från elevernas vardag och enligt oss i 
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för eleverna kända miljöer. Uppgift 1 och 2 är additions/multiplikations/divisions uppgifter 

där summan, produkten eller kvoten är okänd för eleven. I uppgift 1 eftersöks hur många bord 

som behövs om 24 elever skall sitta samtidigt och det får plats 4 elever vid varje bord. I 

uppgift 2 söker vi hur många bussar som behövs om 64 elever ska på en resa med 8 personer i 

varje buss. Dessa uppgifter går att lösa med både multiplikation, division och addition. 

Eftersom uppgift 2 behandlar ett högre talområde anser vi den vara svårare. Båda uppgifterna 

ligger inom ramen för lokala kursplaner i skolår 3. När eleverna löst uppgifterna grupperas 

lösningarna efter de olika strategier som vi anser för uppgiften vara typiska och mest 

förekommande. 

 

3.3 Urval 

Undersökningen genomförs på 89 elever som går i tre olika skolor i Sverige, sammanlagt 5 

stycken klasser. Samtliga elever går i skolår 3. Alla elever som är närvarande vid 

undersökningstillfället kommer att utgöra urvalet för studien.  

 

3.4 Studiens reliabilitet och validitet 

Validitet innebär att säkerställa att det som mäts verkligen överensstämmer med det studien 

avser att mäta. Reliabiliteten handlar om undersökningens tillförlitlighet.  Det är ett mått på i 

vilken utsträckning samma tillvägagångssätt/metod ger samma resultat vid olika 

undersökningstillfällen (Bell, 1995; Ejvegård, 2003).  

Vi har vidtagit följande åtgärder för att öka validiteten och reliabiliteten i vår undersökning.  

• Tagit fram gemensamma instruktioner rörande testen som ges till samtliga elever 

(bilaga 3). Där framgår hur testen skall genomföras, vilka hjälpmedel samt vilken 

hjälp eleverna förväntas få av läraren. 

• Vi är medvetna om våra förkunskaper i ämnet som pedagoger, och på så sätt 

minskat faran att egna uppfattningar skall påverka undersökningen. 

• Studerat lokala kursplanen i matematik för år 3 och tagit fram för årskursen 

relevanta uppgifter. 

• Genomfört en test med liknande uppgifter på 11 elever innan ordinarie testtillfälle 

för att se om uppgifterna var rätt anpassade. 

• Tolkat resultaten gemensamt och kategoriserat dem utifrån gemensamt fastställda 

strategier. 
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• Genomfört intervjuer med de elever vi ansåg ha en annorlunda lösningsstrategi, för 

att få ökad förståelse om de strategier som använts. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Eftersom eleverna i undersökningen inte är myndiga har vi informerat undervisande lärare 

och rektor på skolorna om syftet med vår studie. Vi har inte tillfrågat barnens målsmän 

eftersom resultatet redovisas så att eleverna inte på något sätt går att identifiera. Vid intervju 

med enskilda elever har målsman tillfrågats (bilaga 4). Elevernas namn, skola, eller stad 

nämns inte i studien.  

 

3.6 Procedur 

Undersökningen genomfördes i elevernas klassrum. Vi inledde med att berätta för eleverna 

varför de skulle göra uppgifterna. Därefter förklarade vi att uppgiften ska lösas enskilt och att 

endast ett svar inte är acceptabelt. Eleverna måste rita eller skriva hur de kommer fram till en 

lösning på uppgifterna. Eleverna får också information om att de inte kan få någon hjälp 

under tiden som de gör uppgifterna. Skulle eleverna stöta på problem får de skriva det på 

papperet. De har 30 minuter på sig att genomföra uppgifterna. Eleverna har tillgång till 

papper, penna och suddgummi. När de är klara med uppgiften får de ett ritpapper som de ritar 

på medan övriga elever blir klara, allt för att arbetsron ska bestå i klassrummet för samtliga 

elever. 

   Vi har valt att utföra intervjun på uppgift 2 därför att den har en högre svårighetsgrad, det 

var också fler elever som hade svårigheter med just denna uppgift. Intervjun sker enskilt med 

utvalda elever. Intervjun spelas in på band och transkriberas. För att intervjuerna ska bli så 

likvärdiga som möjligt har vi tagit fram gemensamma riktlinjer (bilaga 5). Vi börjar med att 

visa eleverna deras tidigare lösningar av uppgiften. Därefter frågar vi eleverna, hur tänkte du 

när du löste uppgiften? Vid behov har vi tillgång till konkret material såsom centikuber. Dessa 

har eleverna möjlighet att använda när de förklarar hur de tänkte när de löste uppgiften. 

Avslutningsvis frågar vi eleverna, hur skulle du lösa denna uppgift nu om du skulle lösa den 

på ett annat sätt än tidigare? 

 

3.7 Databearbetning 

Vid bearbetningen av resultatet i uppgifterna 1 och 2 gjorde vi först en uppdelning av 

elevernas svar i kategorierna korrekt eller felaktig lösning. Därefter grupperades de olika 

lösningarna i lösningsstrategier, både för rätt och fel svar. Uppdelningen i olika strategier 
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utgår från vår tolkning av elevernas olika svar. I intervjuerna utgår vi ifrån hur eleverna 

kommer vidare på sin väg fram till en lösning. Dessa intervjuer presenteras i utvalda delar 

under resultat av djupintervjuer. 

 

4 RESULTAT 
 
Under denna rubrik redovisas resultatet av studien. Först redovisas resultatet på uppgifterna, 

där antalet elever med korrekt eller felaktig lösning på uppgiften presenteras, samt vilka 

strategier som var mest förekommande bland de elever som svarade felaktigt och hos de 

elever som svarade korrekt. Därefter kommer de uppföljande intervjuerna att redovisas.  

 

4.1 Uppgifterna 

Eleverna genomförde sammanlagt 2 problemlösningsuppgifter (bilaga 1 och 2) enligt givna 

instruktioner (bilaga 3). 

 

4.1.1 Resultat vid lösning av uppgift 1 

I ett klassrum får det plats 4 barn vid varje bord. Hur många bord behövs om det är 24 elever i 

klassen? 
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Figur 1: Fördelning mellan felaktig och korrekt lösning uppgift 1 

På uppgift 1 visade det sig att 9 elever uppgav ett felaktigt svar medan 80 elever svarade 

korrekt på uppgiften. 9 felaktiga svar motsvarar 11 % av totala antalet elever. 

 

 18



3

6

0

1

2

3

4

5

6

7
A

nt
al

 e
le

ve
r

Felaktig
Addition
Felaktig
Multiplikation

 

Figur 2: Orsaker till varför felaktig lösning uppnåtts på uppgift 1. 

 

Bland de 9 elever som uppgav en felaktig lösning kunde två feltyper urskiljas. 6 st hade 

använt sig av felaktig addition medan 3 st räknade multiplikation på ett felaktigt sätt. 
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Figur 3: Strategier som förekom vid korrekt lösning av uppgift 1. 

 

De mest förekommande strategierna enligt vår tolkning visade sig vara följande. 3 elever 

använde sig av ett till ett räkning, 9 st av upprepad addition, 33 st multiplikation, 33 st 

addition med stöd av en ritad bild och 2 st löste uppgiften med hjälp av division. 

 

4.1.2 Resultat vid lösning av uppgift 2 

64 barn ska åka på en klassresa tillsammans. Hur många bussar behövs om det får plats 8 barn 

i varje buss? 

 19



16

73

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

A
nt

al
 e

le
ve

r

Felaktig
lösning
Korrekt
lösning

 

Figur 4: Fördelning mellan felaktig och korrekt lösning uppgift 2. 

 

Uppgift 2 resulterade i att 16 elever uppgav ett felaktig lösning medan 73 st svarade korrekt 

på uppgiften. 16 felaktiga svar motsvarar 22 % av totala antalet elever. 
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Figur 5: Orsaker till varför felaktig lösning uppnåtts på uppgift 2. 

 

Ur de felaktiga lösningarna kunde 4 olika feltyper urskiljas. 5 elever använde sig av felaktig 

addition, 4 st av felaktig multiplikation, 6 st elever redovisade inte någon lösning på 

problemet medan 1 st använde sig av felaktig division. 
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Figur 6: Strategier som förekom vid korrekt lösning av uppgift 2. 

 

Ur de korrekta lösningarna kunde vi urskilja 4 olika strategier för lösning av problemet. 2 

elever använde sig av ett till ett räkning, 10 st av upprepad addition, 27 st multiplikation, 29 st 

löste uppgiften genom att rita en bild som stöd samt 5 st valde att använda sig av division. 

 

4.2 Resultat av genomförda intervjuer 

Resultatet av djupintervjuerna redovisas genom en redogörelse varje elev för sig. Resultatet 

utgår från de riktlinjer vi enats om innan intervjutillfället (bilaga 5). Eleverna i 

undersökningen benämns elev A, B respektive C. Här följer en sammanställning av elevernas 

svar. 

E - elev 

L - lärare 

 

1. Hur tänkte du när du löste uppgiften? 

Elev A 

E - Först så gjorde jag 60 stavar, små streck. Sedan delade jag in dem i grupper. 

L - Hur många i varje grupp? 

E - 4, sedan räknade jag åtta av dem som var kvar och la en i varje hög och då blev det 5 i 

varje hög så gjorde jag ändan tills det att jag delat in alla i 8 högar och då blev svaret 8. 

 

Elev B 

Eleven svarade på uppgiften ”jag vet inte svaret”. 

E - Nä, ja, först så tänkte jag. Väldigt länge, väldigt länge men vad heter det sen så, vad heter 

det så blev det bara fel och fel och fel. 
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Elev C 

Eleven redovisade en lösning genom att skriva att hon räknade på fingrarna och hade ritat en 

hand. 

E - Jag, så här att jag tog 8+8+8 tills det blev 64. 

 

2. Kan du visa hur du tänkte om du får använda detta material? 

Elev A 

Hon visar att hon från början gör 8 högar med 4 kuber i varje hög och därefter 1 till i varje 

hög tills kuberna tog slut, totalt 8 högar med 8 i varje.  

 

Elev B 

Eleven delar 64 i 8 högar med 8 kuber i varje. Han lägger från början 8 kuber i varje hög. 

E - Att man räknar till 8, tar 8 hela tiden och sen så när man har tagit 8 så lägger man de i en 

enda hög. 

E - Jag har delat upp, äh 8 i en enda hög. I några högar. 

L - Hur många högar har du fått fram? 

E - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Elev C  

Eleven delar upp klossarna i högar om 8 i varje. Sedan räknar hon klossarna en och en tills 

det är 64 st. 

E - Mmm, tar 8 tills det blir 64.  

 

3. Ifall eleven inte kommer vidare med sin lösning med konkret material ger vi hjälp på 

vägen. 

Elev A 

Läraren gav henne som förslag om hon direkt la 8 kuber i en hög och därefter kunde se hur 

många olika högar det blev. Ja, så kunde man ha gjort konstatera hon efter tydligt provat sett 

med kuberna hur man kunde göra. När jag nämner för henne att hon även kunde använda 

multiplikation så visste hon att 8 = 64. 8×

 

Elev B 

Elev B fick ingen hjälp, då han helt själv kom på hur han skulle dela 64 i 8 högar. 

Elev C 

Elev C behövde ingen hjälp med att dela upp klossarna utan löste det på egen hand. 
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4. Hur skulle du lösa uppgiften nu? 

Elev A 

E - Jag skulle nog lägga upp typ 5: or och sedan ta det som blir över. Kanske lägga upp 8 

femmor. 

 

Elev B 

E - Då hade jag nog inte kunnat. 

L - Du har ju precis klarat av den. 

E - Ja, fast nu tog jag hjälp. 

 

Elev C  

L - Skulle du kunna skriva din lösning på något annat sätt. 

E - Jag tror det. 

L - Hur skulle det kunna se ut? 

E - Ta 8 i 8 högar. 

 

5 ANALYS  
Under denna rubrik redovisas analysen av de problemlösningsuppgifter eleverna genomfört i 

studien samt de djupintervjuer som utförts på 3 elever. Analysen har för avsikt att kopplas till 

relevant teori och litteratur. Först kommer analysen på problemlösningsuppgifterna kopplat 

till frågeställningarna och den teoretiska bakgrunden. Därefter följer analysen av hur de elever 

tänkt som valde en annorlunda lösningsstrategi. 

 

5.1 Vilka lösningsstrategier förekommer? 
 

• Ett till ett räkning, ett fåtal elever är kvar i ett till ett räkning. Denna strategi är inte 

utvecklingsbar, för när eleverna når högre talområden är den svår att använda. 

Pedagogerna måste hjälpa dessa elever att komma vidare så att de kan skapa sig en 

inre talbild där de kan ”se” talen i huvudet. 

Detta är ett sätt att räkna på som tar både tid och kraft och det håller inte i längden när 

eleven möter större tal. Viktigt är också att eleverna får använda sig av åskådligt 

material, där de får göra jämföranden och som sagts tidigare samtala både med 

kamrater och med pedagoger. På så sätt får eleverna hjälp att bygga upp inre bilder, så 

att de kan se matematiken, inte bara räkna den (Olsson, 2003). 
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• Upprepad addition, dessa elever har ännu inte omvandlat upprepad addition till 

multiplikation. De väljer att skriva 4+4+4+4+4+4=24 istället för 4  vilket blir 24.  6×

Genom att eleverna har skaffat sig lärdom och lärt sig att se mönster bland de lägre 

talen, så kan de gå vidare med högre tal (Ljungblad, 2001).  

• Problemlösning med stöd av en ritad bild, denna strategi kan utvecklas till 

multiplikation/division när eleven kan se inre talbilder. I många fall ritar eleverna en 

bild som stöd för sitt tänkande. På detta vis blir lösningen mer konkret för dem och de 

kan tydligt se framför sig med hjälp av sin bild hur de tänker. Detta tydliggör 

uppgiften för dem så att de når fram till en lösning (Olsson, 2004).  

   Ahlberg (1995) påtalar också vikten av att eleverna ritar en bild till problem, vilket 

hjälper dem vidare i problemlösningen. Genom att eleverna ritar en bild så får de 

bättre förståelse för uppgiften. De ser också att bilden även representera matematiken 

och inte bara de saker som eleven egentligen har ritat.  

• Multiplikation, dessa elever har nått så långt i sin utveckling att de har automatiserat 

multiplikationstabellerna och har en utvecklingsbar strategi klar för sig, de kan direkt 

se att 4 =24 och 8 =64. Det är viktigt att eleverna vet vilken roll faktorerna har 

när räknehändelserna övergår till symbolspråket. Då får eleverna lättare att förstå den 

logiska strukturen av multiplikationen (Malmer, 1990).  

6× 8×

   Ljungblad (2001) framhåller hur viktigt det är att eleverna kan se inre bilder av 

uppgifterna, så att de förstår att multiplikation är upprepad addition. Här gäller det för 

eleverna att ha tabellkunskaper men också förståelsen bakom tabellerna. Att de vet att 

=64, eller att de exempelvis vet att 488× 8× =32 så att de kan dubblera. Har de denna 

kunskap så ser de mönster som underlättar för dem när de löser uppgiften. 

• Division, ett fåtal elever har kommit så långt att de använder sig av division i 

uppgifterna. Som Malmer (1990) säger så använder sig eleverna här av en likadelning 

när de söker delarnas storlek i uppgiften. 

   

5.1.1 Vilka av dessa lösningsstrategier använder de elever som löser uppgiften 

korrekt?  

De elever som har löst uppgifterna korrekt har använt sig av ett till ett räkning, upprepad 

addition, problemlösning med stöd av bild, multiplikation eller division. 
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5.1.2 Vilka av dessa lösningsstrategier använder de eleverna sig av som löser uppgiften 

felaktigt? 

De elever som har löst uppgifterna felaktigt har använt sig av felaktig addition, felaktig 

division, felaktig multiplikation eller ingen lösnings alls. Med felaktig addition, multiplikation 

och division menar vi att eleven adderat, multiplicerat och dividerat på ett felaktigt sätt t.ex. 

8+8+8+8+8+8+8+8=72. De elever som inte angav någon lösning lämnade in ett blankt 

papper. 

 

5.2 Analys av djupintervjuerna   

Elev A 

Vi har tolkat att elev A använt sig av upprepad addition när hon löste uppgift 2. Eleven 

började med att rita upp 60 streck och där efter delade hon in dem i 8 olika högar, det blev 7 

streck i varje hög. Hon fick då 4 streck över plus de fyra som hon inte tog med från början 

vilket sedan leder till att det blir 8 högar med 8 i varje. Hon valde att använde ett jämt tiotal 

att starta med och lägger därefter till de ental som blir över. När hon använde sig av konkret 

material så valde hon att först göra 8 höga med 4 i varje och sedan fylla på med resterande 

kuber. När vi hjälps åt så kan hon se och förstå att hon direkt kan lägga 8 kuber i varje hög 

men använder sig inte av denna strategi när hon återigen får frågan. Hur skulle du lösa denna 

uppgift nu? Hon utgår från division men kan inte direkt se att det blir 8 elever i varje buss 

utan startar först med 4 och addera därefter in de andra en i taget tills det att alla 64 har gått åt. 

Hon användande sig av ett analytiskt arbetssätt där hon utgick från helheten och delar upp i 

delar. 

  När elever får laborera med tal blir det naturligt för dem att utgå ifrån en helhet för att sedan 

komma fram till delarna (Olsson, 2003).  

 

Elev B 

Detta är en elev som svarade från början att han inte vet vad svaret på uppgiften ska bli. I 

intervjun kommer det fram att han klarar av uppgiften om han får stöd i konkret material 

såsom kuberna. Han klarar att plocka ut den väsentliga informationen i uppgiften och att dela 

64 med 8. Han börjar direkt med att lägga 8 kuber i en hög och fortsätter därefter att lägga 8 

kuber i de följande högarna. Tills han har totalt 8 högar med 8 kuber i varje. Men han är inte 

medveten om divisionen, utan han använder sig av upprepad addition. När han löser uppgiften 

använder han sig av ett analytiskt arbetssätt då han utgår ifrån helhet och går vidare till 

delarna. Malmer (2002) hävdar att det är viktigt att eleven praktiskt får experimenterar sig 
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fram till en lösning. Här kan praktiskt material användas för att nå fram till en lösning på 

problemet. Här är det intressanta att få fram en analyserande verksamhet där kreativiteten och 

det logiska tänkandet får stort utrymme. 

 

Elev C 

Elev C hade i sin lösning skrivit att hon räknade på fingrarna och därför misstänkte vi att 

eleven räknade ett i taget upp till 64 så kallad ett till ett räkning.  I intervjun framkommer det 

att eleven har räknat på fingrarna i upp till 8 och lagt ihop 8+8+8 tills hon nått upp till 64. Det 

visade sig då att eleven tillämpat upprepad addition vid lösning av problemet med hjälp av 

sina fingrar som konkret material. När eleven sedan laborerade med konkret material 

sorterade hon upp kuberna i högar om 8 och kunde konstatera att det behövdes 8 bussar för att 

lösa problemet. Eleven utgår från delarna och sorterar dem i grupper om 8 för att till slut nå 

upp till 64 kuber. Att pröva sig fram med hjälp av konkret material förordas av Malmer (1990, 

2002) på så sätt stimuleras det logiska tänkandet enligt Malmer. Det är aldrig någon 

tveksamhet att använda talet 8 för att bryta ner helheten enligt den analytiska metoden 

(Olsson, 2003). Eleven använder sig inte av multiplikation men är ändå medveten om att talet 

64 är delbart med 8.  

 

6 DISKUSSION 
Elever har olika tankar och funderingar om matematik, och de har alla olika erfarenheter med 

sig in i skolans värld. Dessa erfarenheter har präglat varje barn, och på vilket sätt de ser på sin 

omgivning. Elevernas olika kunskaper medför att de ser olika på de problem som de ställs 

inför i matematikundervisningen. Innan eleven börjar skolan är de matematiska lösningarna 

ofta informella och inte speciellt strukturerade, lösningarna stödjer sig på att antingen pröva 

sig fram eller utgå från tidigare erfarenheter (Ahlberg, 1995).  Att som lärare fånga upp de 

elever som saknar strategier för problemlösning är enligt oss av stor vikt.  Kan avsaknaden av 

strategier vara en orsak till att visat sig att resultaten på nationella prov har sjunkit på senare 

år? Vi anser det viktigt att tidigt uppmärksamma dessa elever eftersom det kan vara svårt att 

bryta ett felaktigt inlärt mönster senare, som vi nämner i studiens inledning.    

   För att varje elev skall få undervisning på rätt nivå måste läraren kartlägga var eleven 

befinner sig i sin matematiska utveckling. Ett sätt att fånga upp de elever som upplever 

svårigheter i att komma vidare i sin matematikundervisning är att arbeta med regelbundna 

tester och samtal, både enskilt och i grupp, där eleven får förklara sitt tillvägagångssätt. Det vi 
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lärare är intresserade av är elevens väg till det svar som de anger på uppgifterna inte endast 

svaret. För att illustrera detta citerar vi ett utdrag ur diktsamlingen Härdarna från 1927 av 

Karin Boye. ”Nog finns det mål och mening i vår färd - men det är vägen, som är mödan 

värd” (Boye, 1927).  Med detta citat menas att det inte är alltid målet som är det viktiga utan 

det som upplevs på vägen dit. 

   När vi fått kännedom om de problem som förekommer i gruppen är det lättare att sätta in 

rätt åtgärder, exempelvis större konkretion i undervisningen som relaterar till elevens tidigare 

erfarenheter eller att arbeta med elevens språk och begreppsbildning. Ahlberg (1995) anser att 

det kan vara svårt för eleven att gå från informell till formell skolmatematik. Undervisningen 

bör därför ha sin grund i elevens egen föreställningsvärd och ha en hög nivå av konkretion i 

början, för att sedan övergå i mer formell skriven matematik. Ett sätt att få undervisningen 

mer konkret kan vara att frångå de traditionella läromedlen och finna problem i verkligheten, 

där inte uppgifterna är tillrättalagda och har ett svar i facit. Att eleverna får laborera och 

använda sig av olika typer av konkret material ökar också konkretionen, vilket ger stöd till 

eleverna när de löser problem. Att först pröva sig fram praktiskt, för att sedan diskutera och 

granska sin lösning tillsammans med kamrater och lärare är en bra metod anser vi. Stor 

betydelse när eleven skall lösa ett matematiskt problem har även elevens egen motivation och 

inställning till uppgiften. Kan vi som pedagoger göra ämnet intressant och styrka elevernas 

självkänsla samt utrusta dem med rätt verktyg är mycket vunnet (Lester, 1996).  

   Ytterligare en orsak som kan inverka negativt på problemlösningen är om eleven har 

förseningar i sin språkutveckling och därmed har svårt att utveckla tankestrukturer. Vygotskij 

(1836-1934) nämner att en god språklig medvetenhet en förutsättning för problemlösning i 

matematik. Har inte eleverna språket och begreppen klara för sig kan det enligt oss bli 

problem att tolka innebörden av ett matematiskt problem. Dessa tankar finns även att finna 

hos Piaget (1896-1980) som nämns under det historiska perspektivet i studien. Detta är något 

vi inte studerat närmare men kunde vara intressant att undersöka i vidare forskning. Vi har 

dessutom upptäckt att det är av största vikt för eleven att ha en god taluppfattning. Med god 

talupfattning menar vi en kännedom om talens innebörd och förhållande till varandra. Brister i 

taluppfattningen är ofta den grundläggande orsaken till många elevers svårigheter i matematik 

(Unenge; Sandahl; Wyndman, 1994). Införs matematiska symboler för tidigt i undervisningen 

kan det vara en orsak till att eleverna har otillräckliga kunskaper i taluppfattning (Malmer, 

2002). Det är av stor vikt att eleverna får möjlighet att arbeta med och förbättra sin förståelse 

av talbegrepp och taluppfattning, detta är en process som pågår under hela deras skolgång 

(Malmer, 1990). 
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För att underlätta problemlösningen för eleverna kan olika modeller eller undervisningssätt 

tillämpas. Malmers modell grundar sig på att lära eleven strukturera upp en matematisk 

uppgift, och kunna ta ut den väsentliga informationen, för att sedan pröva sig fram till en 

lösning med eventuellt stöd av konkret material, och att därefter kunna sätta ord på sin 

lösning. Detta anser vi vara en bra modell att tillämpa i undervisningen i skolans tidigare år. 

   Utifrån det resultat vi fått kan vi konstatera att det förekommer olika strategier hos eleverna 

i undersökningen, cirka hälften av eleverna har nått till multiplikation/division som är 

strategier som är tillämpbara inom högre talområden. Det förekom strategier som vi ansåg 

inte vara utvecklingsbara och som är svårare att använda sig av inom högre talområden. Dessa 

strategier var ett till ett räkning,  upprepad addition, lösning med stöd av ritad bild eller de 

som inte lämnade någon lösning alls. De eleverna som använde sig av ett till ett räkning 

behöver få hjälp att automatisera i de lägre talområdena så de inte behöver utgå från tal 1 och 

räkna uppåt varje gång något tal skall adderas med ett annat. Vi anser att de elever som 

använder sig av upprepad addition gör det för att de känner trygghet i addition än i 

multiplikation/division. Denna strategi kommer senare att utvecklas till 

multiplikation/division.  Den mest förkommande strategin i uppgift 1 var lösning med stöd av 

ritad bild. Andledningen till det kan bero på att i uppgiftens instruktion uppmanas eleven att 

hon/han skall rita eller skriva sin lösning. Ytterligare en orsak till att eleven ritar en bild kan 

vara att de vill konkretisera uppgiften för sig själv. När eleven senare lär sig se inre talbilder 

frångår de denna strategi och behöver inte längre stöd av bilden. De elever som valde att inte 

svara alls har problem med att plocka ut den information ur uppgiften som krävs för att 

komma fram till en lösning. De behöver ta hjälp av konkret material eller samtala med lärare 

för att komma vidare i sin utveckling.  

   Uppgift 2 som vi ansåg var svårare hade något högre felprocent, 22 %. Strategierna 

fördelades på likvärdigt sätt som i uppgift 1. Det var däremot något fler elever som använder 

sig av division i uppgift 2. Det kan bero på att de möter ett högre tal. I och med att talet är 

högre väljer de divisionen istället eftersom det tar längre tid räkna upprepad addition när det 

handlar om högre tal. Dessa elever har kommit längre i sin matematiska utveckling än övriga. 

Olsson (2003) säger att om eleverna får laborera med tal blir det naturligt för dem att utgå från 

en helhet för att sedan komma fram till delarna. De använder sig av ett analytiskt synsätt på 

matematikuppgiften då de utgår ifrån helhet för att komma till delarna (Malmer, 1990). 

   Genom att studera resultaten på uppgift 1 och 2 kan vi konstatera att vi fått svar på våra 

frågeställningar rörande förekomsten av elevernas olika lösningsstrategier. De tre 

kompletterande intervjuerna vi gjorde med elever som vi ansåg ha en annorlunda lösning 
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gjorde att vi fick en djupare förståelse av den strategin de använt. Här visade det sig också att 

samtal med läraren och användning av centikuber gjorde att en av eleverna nu kunde lösa 

uppgiften som den tidigare lämnat helt obesvarad.  

   När eleverna slutligen kan sätta ord på och omvandla det som de konkret gör till en formell 

matematisk lösning har de kommit vidare i sin utveckling. I Kursplanen (2000) beskrivs hur 

viktigt det är att eleverna får använda sig av följdriktiga argumenteringar så att de kan se 

följderna och dra allmänna slutsatser, samt verbalt och skriftligt förtydliga och ange sina skäl 

för sitt tänkande. Lpo94 (1998) säger att det är skolans skyldighet att se till så att alla elever 

bemästrar de huvudsakliga matematiska tankeverksamheterna och kan använda dem i vanliga 

livet. Vilket vi helt och fullt håller med om, det är oerhört viktigt för alla elever var de än 

befinner sig i sin matematiska utveckling. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ undersökning där vi tolkade elevernas olika 

tillvägagångssätt när de löser ett matematiskt problem. Den metoden är vi nöjda med för att 

den gav oss direkta svar på våra frågeställningar. Reliabiliteten i vår studie hade varit högre 

om samtliga 89 elever som deltog i studien hade undervisats av samma lärare och vistats i 

samma miljö. Eleverna kan ha påverkats av den undervisande lärarens pedagogik, värderingar 

och de förväntningar läraren har på eleven. Eleven formas utifrån den omgivning eleven 

vistas i (Lester 1996). De elever som var närvarade vid undersökningstillfället var underlag 

till undersökningen och på så vis blev det inga bortfall. Vi var närvarande vid 

undersökningstillfällena och samlade direkt in deras lösningar. För att kunna tolka 

lösningarna krävs det en viss förförståelse i ämnet samt tidigare erfarenheter när materialet 

ska tolkas. Vi valde att tolka elevernas svar på uppgifterna tillsammans. Vi var eniga om vilka 

elevlösningar som hörde till de olika strategierna. Med utgångspunkt från vår förförståelse 

och tidigare erfarenheter som vi har, kunde vi se att dessa tolkningar inte alltid blev helt 

korrekta. Detta kan vi konstatera efter de intervjuer som vi har genomfört med enskilda 

elever. En av de elever som vi tolkade till att hon använde sig av ett till ett räkning vid 

undersökningstillfället använde sig inte alls av denna strategi. Detta bekräftades vid den 

enskilda intervjun av eleven. Vid intervjun framkom att hon hade använt sig av upprepad 

addition istället. I detta fall fick vi bekräftelse på vikten av att göra en uppföljande intervju 

med den enskilde eleven. Våra kvalitativa intervjuer har hög noggrannhet eftersom vi anser 

att vi skulle få samma resultat vid upprepat genomförande. Ett komplement till intervjuerna 

hade varit att videofilmat eleverna när de använde sig av det praktiska materialet.  

 29



Vi valde två uppgifter med olika svårighetsgrad där det fanns flera möjligheter att komma 

fram till en lösning på dessa uppgifter. Eleverna hade möjlighet att använda sig av addition, 

multiplikation eller division. Eleverna uppmanades att skriva eller rita hur de kom fram till 

sina svar på uppgifterna. Troligen var det därför som vi fick in så många svar med upprepad 

addition där eleverna hade tagit stöd av bild. Vi anser att det var rätt att ge eleverna denna 

instruktion för utan den tror vi att vi endast fått in svar och på så vis inte kunnat se vilken 

strategi de valt för att komma fram till sin lösning. 

 

6.2 Slutsats 

Den slutsats vi kan dra utifrån vår undersökning är att de flesta elever i vår undersökning har 

utvecklingsbara strategier och kan komma vidare inom mer avancerade uppgifter inom 

matematiken. De elever som ännu inte har nått till denna punkt behöver ha hjälp av lärare och 

speciallärare för att utveckla en strategi som gör det lättare för dem att lösa ett matematiskt 

problem. Som vi har nämnt tidigare tycker vi att det görs med att konkretisera talet för eleven 

och genom diskussioner både enskilt och i grupp. Eleven måste ha en god taluppfattning, 

språk- och begreppsförståelse för att komma vidare i sin problemlösning. För att nämna några 

av de författare som vi har hänvisat till i vår studie, har Ahlberg, Malmer, Polya, Löwing & 

Kilborn givit oss många bra förslag och tankar på hur vi kan arbeta med att finna goda 

strategier som går att utveckla, så att eleven ska öka förståelsen och känna lust och glädje att 

lära sig mera. Dessa författare och forskare plus många fler gör att matematik är ett ämne i 

tiden som det pågår ständigt forskning omkring. Nya idéer och strategier utvecklas hela tiden 

som eleverna kan ha god nytta av för att finna matematik som ett roligt och intressant ämne. 
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Bilaga 1 
 
I ett klassrum får det plats 4 elever vid varje bord. 
Hur många bord behövs i klassrummet om det är 24 elever i klassen? 
 
 
 

Hur löser du uppgiften? 
Rita eller skriv på pappret hur du tänker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Svar:____________________________________________________________ 
 
 
  
 
 

 



Bilaga 2 
 
 
64 barn ska åka på en klassresa tillsammans. 
Hur många bussar behövs om det får plats 8 barn i varje buss? 
 
Hur löser du uppgiften? 
Rita eller skriv på pappret hur du tänker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svar:______________________________________________________________ 
 
 
 
 

 



 
Bilaga 3 

Instruktioner matteuppgifter 
 
 

 
 
 

1. Berätta varför de ska göra uppgiften och att det är en enskild 
uppgift. Endast ett svar är inte ok.  

 
 

2. Material: penna och suddgummi.  
 

 
3. Tala om vad de ska göra när de är klara med uppgiften. 
 
 
4. Berätta att de inte kan fråga om hjälp under tiden de räknar. 

 
 
5. Stöter de på problem får de skriva det på pappret. 
 
 
6. Max 30 minuter för testet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 4 
 

 
 
Hej! 
 
Vi är tre blivande lärare som håller på att skriva en uppsats om elevers 
olika lösningsstrategier i matematik. Vi vill med det se närmare på hur 
elever tänker när de ska lösa en uppgift i matematik. Därför skulle vi 
behöva intervjua ett antal elever där de närmare får förklara hur de 
tänker när de löser en uppgift. 
 
Elevernas namn, skola och kommun kommer inte att publiceras i 
arbetet. Eleverna behandlas med största anonymitet. 
 
Mvh Siw, Johan och Susanne 
 
 
__ Ja, vårt barn får medverka i en intervju. 
 
__ Nej, vårt barn får inte medverka i en intervju. 
 
 
 
_________________            ________________ 
Målsmans underskrift    Ort, datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 5 
 
Intervjufrågor 
 
Dessa frågor har vi använt oss av när vi intervjuat utvalda elever. Vi ansåg det viktigt att utgå 
från samma frågeställningar när vi gjorde intervjuerna. Den uppgift som vi såg närmare på var 
uppgift 2. Frågorna lyder enligt följande:  
 

1. Vi visar deras lösning som de har kommit fram till vid undersökningstillfället. 
2. Hur tänkte du när du löste uppgiften? 
3. Kan du visa hur du tänkte om du får använda detta material? 
4. Hur skulle du lösa denna uppgift nu? Om du löser den på ett annat sätt än du 

gjorde från första början. 
 
Det material som eleverna har tillgång till är centikuber. 
 
Ifall eleverna inte kommer vidare med sina lösningar med centikuberna ger vi följande hjälp 
på vägen. Vi lägger som ex 6 st kuber i en grupp, för att ser om eleverna kan komma vidare 
utifrån dessa.    
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