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Sammanfattning 

Syftet med vår studie är att genomföra observationer för att kvalitativt undersöka vilka 

strategier, både tillvägagångsmässiga strategier samt matematiska strategier, elever använder 

sig av vid matematiska problemlösningsuppgifter med olika kontexter. I vårt fall ligger 

kontextens skillnad i om uppgiften är verklighetsnära eller inte. Tidigare forskning visar bland 

annat att elever lättare använder sig av sina erfarenheter om uppgiften är verklighetsnära. När 

det gäller matematiska strategier visar forskare på vikten av att elever kan se likheter och 

skillnader till uppgifter som eleven stött på tidigare. Även det positiva med interaktion belyses 

av forskare. Resultatet ifrån vår undersökning analyserades utifrån ett hermeneutiskt och 

fenomenografiskt förhållningssätt då vi tolkade och försökte få fram variationer i elevernas 

olika lösningar. Genom analysen kunde vi se att beroende på hur eleven tolkar kontexten har 

det betydelse för hur eleven löser problemet, både gällande tillvägagångssätt och matematiska 

strategier. Genom analysen framgick också att elevers samarbete och kommunikation leder 

till reflektion kring valda strategier.  

Nyckelord: Matematik, Strategi, Verklighetsnära, Kontext, Samarbete.  

  



Förord  

Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit delaktiga i vårt arbete. Tack till de lärare som lät 

oss utföra de observationer som ligger till grund för vår studie i deras klasser. Särskilt tack till 

alla elever som ville delta och som tog våra uppgifter på största allvar. Med hjälp och stöd 

från våra handledare KG Hammarlund och Jens Lerbom har vi genom arbetets gång fått nya 

perspektiv och insikter angående vår uppsats, vilket vi är tacksamma för. Till sist vill vi ge ett 

särskilt tack till Caroline Eriksson som tog sig tid att hjälpa oss med allt ifrån val av metod till 

de matematiska uppgifterna.  

Hela examensarbetet är skrivet av oss gemensamt och därför ansvarar vi lika mycket för alla 

delar av arbetet.  

Halmstad, 7 januari 2013 

Susanne Maltesson och Sofie Stigson  
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1. Inledning 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning på lärarutbildningen var vi med om en väldigt 

intressant situation. En elev tyckte att matematik var svårt, vilket gjorde honom ointresserad 

av ämnet. Eleven fick en dag textuppgifter i matematik. Skillnaden gentemot det vanliga var 

att uppgifterna var skrivna på norska. Eleven löste uppgifterna utan att ens rynka på näsan. 

Eleven fick frågan vad han tyckte om dagens lektion, varpå han sken upp i ett leende och 

berättade hur roligt det var att arbeta med norska! Det väckte ett första intresse hos oss 

angående hur matematik satt i olika kontexter påverkar elevens sätt att lösa uppgiften. Dessa 

tankar utvecklades vidare med hjälp av läroplanen och tidigare forskning.  

I läroplanen Lgr11 från Skolverket (2011) samt kursplanen i matematik står det 

återkommande om matematikens koppling till vardagen, bland annat gällande 

problemlösning. Kommunikation kring matematik och strategier är också något som 

läroplanen belyser. Eftersom att vi under vår verksamhetsförlagda utbildning sett hur elever 

påverkas av den kontext som matematiken finns i, ville vi sätta kontexten i relation till 

vardagliga uppgifter och de strategier som elever använder sig av, då det är återkommande 

delar av läroplanen. Chamberlin (2010) och Van Dooren m.fl. (2007) menar att elever blir 

motiverade till att lösa matematiska uppgifter om de är verklighetsnära, och vi kunde utifrån 

vår verksamhetsförlagda utbildning se att eleven motiverades då matematiken sattes i ett 

annat sammanhang. Palm (2008) skriver att elever inte alltid använder sina 

verklighetsbaserade kunskaper när elever löser matematiska problem, men att ju mer 

verklighetnära en uppgift är desto större är sannolikheten att eleven använder sig av sina 

erfarenheter för att lösa uppgiften. Därför ville vi undersöka om verklighetsnära uppgifter 

påverkar elevernas val av strategi för att lösa uppgiften. Vi ville gå ett steg längre och även se 

om kontexten påverkade elevernas val av matematiska strategier. Fuchs m.fl. (2004), Fuchs 

m.fl. (2006) och Alibali m.fl. (2009) menar till exempel att elever måste hitta likheter och 

skillnader mellan det nya problemet som eleven får och problem som eleven stött på tidigare.  

Eftersom att läroplanen tar upp kommunikationens betydelse ville vi ha ett inslag av detta. 

Eftersom att de observationer som genomförs i studien innebär att eleverna ska diskutera sina 

strategier såg vi det som ett gyllene tillfälle att även undersöka och diskutera om samarbetet 

har någon betydelse för val av strategi. Olsson (2000) menar att problem kan försvinna om 

eleven får arbeta i grupp, vilket enligt Vygotskij (2001) endast sker om eleverna ligger på 

samma utvecklingsnivå. 
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I vår studie kommer vi att inta ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket innebär att vår 

förförståelse under arbetets gång kan komma att ändras. Den förförståelse som vi innehar 

utifrån våra erfarenheter i början av arbetet är att elever motiveras och har lättare för att lösa 

uppgifter som är tagna ur ett verkligt sammanhang där inte själva matematiken utan kontexten 

ligger i fokus. De målgrupper som vår studie riktar sig till är lärare och lärarstudenter, inte 

enbart inom matematik, då studien behandlar kontextens och samarbetets betydelse, vilket kan 

vara användbart även i andra ämnen. 

2. Syfte och frågeställning  
Vi vill undersöka om problemlösningsuppgifter med olika kontexter påverkar elevers val av 

strategi, både strategier gällande tillvägagångssätt för att lösa uppgiften samt matematiska 

strategier. Studien är till för att göra lärare och annan personal ute i skolorna medvetna om hur 

valet av uppgifter kan påverka elevers sätt att tänka. Syftet med vår studie är att belysa och 

diskutera kring vilka strategier eleverna väljer beroende på om uppgiften är verklighetsnära 

eller icke verklighetsnära. Detta ska ske utifrån följande frågeställningar:  

• Vilken betydelse har kontexten för elevers val av strategier vid en 

problemlösningsuppgift?  

• Hur påverkar elevers samarbete valet av strategier? 
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3. Tidigare forskning  
I det här kapitlet kommer tidigare forskning kring sådant som är relevant för vår studie att tas 

upp. Vi har valt att använda oss av vetenskapliga artiklar samt böcker och dokument från 

NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning). Punkterna som stödmaterialet från 

Myndigheten för Skolutveckling (2007) tar upp angående hur ett problem kan konstrueras 

ligger till grund för hur vi konstruerade uppgifterna till den empiriska undersökningen. 

Resterande forskning som vi har valt att inrikta oss på definierar enligt oss viktiga delar vid 

matematisk problemlösning. De delarna är bland annat betydelsen av kontexten, verkligheten 

samt interaktionen mellan elever.   

3.1 Problemlösning och användbara strategier   
Det finns olika typer av matematiska uppgifter och Olsson (2000) skiljer mellan 

problemlösningsuppgifter och rutinuppgifter. Författaren anser att i en 

problemlösningsuppgift ska eleven använda sitt tänkande kreativt för att komma förbi ett 

hinder. Det skiljer sig från en rutinuppgift på så sätt att eleven då vet direkt hur uppgiften ska 

lösas. Eftersom att alla elever är olika kan en uppgift uppfattas som en 

problemlösningsuppgift för en elev och en rutinuppgift för en annan.  

I stödmaterialet från Myndigheten för Skolutveckling (2007) tas punkter upp angående 

konstruktion av problemlösningsuppgifter: 

• Matematiska begrepp i uppgiften ska vara förståeliga för eleverna. 

• Den som konstruerar uppgiften ska vara uppmärksam på att ett ord kan betyda två 

olika saker, beroende på om det är vardagsspråk eller matematiskt språk. 

• Komplicerade meningsuppbyggnader bör undvikas.  

• Det är mer positivt att bygga ut texten än att ha den för komprimerad. 

• Uppgiftens utformning ska bidra till att syftet med uppgiften lättare förstås.  

• Innehållet i den uppgift som konstrueras ska vara igenkännbart för alla som ska lösa 

uppgiften.  

• Uppgifter där mer än en lösning är möjlig kan bidra till att elever kommunicerar kring 

sina metoder att lösa uppgiften. 

Det finns olika sätt att lösa en problemlösningsuppgift på. Fuchs, Fuchs, Finelli, Courey, 

Hamlett, Sones och Hope (2006) tar upp olika strategier som kan användas inom 

problemlösning:  
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• Utgå ifrån frågan och sök efter relevant information. 

• Fundera på om uträkningen sker i flera steg. 

• Leta efter relevant information som inte är siffror. 

• Ta reda på information som inte finns i problemet, till exempel genom egna 

erfarenheter. 

• Kontrollera att svaret är relevant gentemot frågan. 

• Bortse från irrelevant information. 

Rystedt och Trygg (2005) pratar däremot om en problemlösningsmodell, där vissa likheter 

återfinns i Fuchs m.fl. (2006) punkter, men där lösningsprocessen sker i ett visst antal steg. 

Problemlösningsmodellen delas in i fyra steg: förståelse, plan, utförande och återkoppling. 

1. Det första steget handlar om att skapa sig en förståelse för uppgiftens innebörd samt 

ord, begrepp och eventuella bilder. Att undersöka om det finns onödig information 

eller om information saknas är också en del av det första steget i att lösa en 

problemlösningsuppgift.  

2. Det andra steget handlar om att göra upp en plan för hur problemet ska lösas. Det görs 

genom att ta tillvara på tidigare erfarenheter av liknande problem och bryta ner 

problemet till mindre bitar. Därefter väljs en strategi som passar. Det kan till exempel 

vara att problemet löses genom gissning och prövning, förenkling, dramatisering, 

sökning efter mönster, figurritning eller att problemet löses baklänges.  

3. Det tredje steget handlar om att utföra den plan som valdes i steg två samt att hela 

tiden kontrollera den strategi som utförs.  

4. Det fjärde och sista steget handlar om återkoppling. Då kontrolleras resultatet och dess 

rimlighet. I detta steg kan analys kring vald strategi tas upp, tankar kring andra 

lösningsstrategier samt resultatens generaliserbarhet förekomma.  

Författarna poängterar dock att en plan inte alltid behöver följas fullt ut, så som det framgår i 

modellen. Till exempel kan strategierna i steg två bytas ut innan processen är fullföljd om det 

behövs.  

3.1.1 Rimlighet och logik vid problemlösning  

Ett problem som kan uppstå vid problemlösning är enligt Palm (2008) att eleverna inte 

reflekterar över om svaret de får är rimligt sett till uppgiften, vilket enligt Fuchs m.fl. (2006) 

är en strategi vid problemlösning, som tidigare skrivits. Palm (2008) menar att en anledning 
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till att eleven inte reflekterar över svarets rimlighet är att eleven inte ser matematik som ett 

ämne som går att koppla till verkligheten. Problemet med att eleverna inte reflekterar över 

svarets rimlighet kan också ligga i att eleverna inte använder sig av logiska strategier för att 

lösa uppgiften. Eleverna fokuserar på talen i uppgiften istället för att sätta problemet i en 

verklig situation, vilket resulterar i ologiska lösningar. Att detta sker kan, enligt samma 

författare, bero på att elever i många fall i skolan fått lösa uppgifter som inte är realistiska. En 

anledning till att lösningarna på uppgiften inte är helt logiska kan bero på att språket blir ett 

hinder för förståelse, eller att det uppstår missförstånd i kommunikationen mellan elev och 

lärare då ett problem ska lösas.  

3.2 Verklighetsnära uppgifter  
Vid konstruktion av en problemlösningsuppgift kan uppgiften utformas på så sätt att den 

framkommer som verklighetsnära för eleven. Fuchs, Fuchs, Finelli, Courey, Hamlett (2004) 

menar att det finns olika typer av verklighetnära uppgifter. Skillnaden kan ligga i hur mycket 

information problemet ger och i hur problemet har formulerats. Verklighetsbaserade uppgifter 

innehåller mycket mer information än de uppgifter som eleverna är vana vid att arbeta med, 

vilket är något som Fuchs m.fl. (2004), Fuchs m.fl. (2006) samt Palm (2008) tar upp. Fuchs 

m.fl. (2004) och Palm (2008) drar dock det ett steg vidare och menar på att ju mer information 

uppgiften innehåller, desto svårare är det för eleven att sålla och hitta det problem som ska 

lösas. Det går emot stödmaterialet från Myndigheten för Skolutveckling (2007) som menar att 

längden på uppgiften inte behöver innebära några svårigheter för eleven. Stödmaterialet 

trycker till och med på att uppgiften hellre ska byggas ut än komprimeras för att underlätta 

förståelsen för uppgiften. 

Om en uppgift innehåller information om sammanhanget kring det som ska lösas och 

meningen med att lösa uppgiften är given, är den enligt Palm (2008) autentisk. Ju mindre 

information, desto mindre autentisk är den. Situationer som sker utanför skolan, satta i en 

uppgift, gör även det att uppgiften blir autentisk, som ett sätt att representera det verkliga 

livet. Författaren menar dock att det är svårt att framställa en uppgift som helt och fullt 

efterliknar en situation utanför skolan. Meningen med uppgiften och det sammanhang som 

uppgiften är tagen ur måste vara klart för eleverna, som om det skulle ske i verkligheten, 

vilket även Chamberlin (2010) anser. Matematiska uppgifter som inte är autentiska, fortsätter 

Palm (2008), behöver inte vara tagna ur ett sammanhang.  
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Om det matematiska problemet är verklighetsnära anser Chamberlin (2010) och Van Dooren, 

De Bock, Janssens och Verschaffel (2007) att eleverna blir mer motiverade till att lösa 

uppgiften, till skillnad från om uppgiften inte anknyter till verkligheten. Fuchs m.fl. (2006) 

visar i sin studie att valet av utformningen av uppgiften inte alltid har betydelse för elevens 

sätt att lösa uppgiften på. Oberoende på om eleverna fick träna sig i att använda strategier 

inom verklighetsnära uppgifter eller icke verklighetsnära uppgifter så kunde båda grupperna 

använda sig av sina tidigare erfarenheter och kunskaper för att lösa problemet. Studien 

fokuserar även på lärarens roll och tar upp betydelsen av diskussion i klassrummet. Läraren 

diskuterar tillsammans med eleverna vad som kan vara irrelevant information i uppgiften samt 

vilka strategier eleverna kan använda sig av för att lösa det specifika problemet. Författarna 

menar att verklighetsnära uppgifter ofta innehåller irrelevant information, som måste tas bort. 

Det kan jämföras med Palms (2008) tankar kring autentiska uppgifter där utformningen av 

uppgiften ska försöka representera det verkliga livet. Om eleverna får för lite information 

finns risken att eleverna inte lyckas med att sätta sig in i situationen.  

3.3 Elevers erfarenheter av matematiska problem 
Enligt Fuchs m.fl. (2004) är överföring en viktig del när det gäller att lösa matematiska 

problem. Fuchs m.fl. (2004), Fuchs m.fl. (2006) och Alibali, Phillips och Fischer (2009) 

menar att när elever får ett problem som de ska lösa måste de lära sig att utveckla scheman. 

Dessa scheman är till för att hitta likheter och skillnader mellan det nya problemet de ska lösa 

jämfört med problem eleverna har mött tidigare. Ju vidare schemat är desto större är 

sannolikheten att eleverna kan överföra sina tidigare kunskaper till det nya problemet.  

Matematisk problemlösning kräver, enligt Fuchs m.fl. (2004) och Chamberlin (2010), att 

tidigare erfarenheter används då problemet ska lösas. Alibali m.fl. (2009) och Fuchs m.fl. 

(2004) menar att det är viktigt att som lärare göra eleverna medvetna om den här processen. 

Detta är även en aspekt som Palm (2008) tar upp då han anser att eleverna inte alltid tar hjälp 

av sina verklighetsbaserade kunskaper vid lösning av matematiska problem. Författaren 

diskuterar vidare betydelsen av autentiska uppgifter där sannolikheten att eleverna använder 

sina tidigare erfarenheter är större. Det går emot Fuchs m.fl. (2006) studie som ovan 

presenterats där eleverna oavsett om de fick verklighetsnära uppgifter eller inte, ändå använde 

sig av sina tidigare erfarenheter. Van Dooren m.fl. (2007) visar å andra sidan i sin studie på 

att trots att elever fick en verklighetsnära uppgift, kunde eleverna inte applicera de 

erfarenheterna till en abstrakt uppgift som tilldelades eleverna några dagar senare. Den 

verklighetsnära uppgiften blev enbart temporärt meningsfullt, kopplingen mellan den 
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verklighetsnära och abstrakta uppgiften skedde inte automatiskt. För att undgå detta problem 

menar författarna att likheterna explicit ska uppmärksammas. 

Rystedt och Trygg (2005) och Roth och Hwang (2006) beskriver skillnaden mellan konkreta 

och abstrakta uppgifter och menar att det går att förflytta sig mellan dem. Rystedt och Trygg 

(2005) menar att konkreta uppgifter är sådant vi kan se eller ta på, till exempel 5 päron + 2 

päron. Abstrakta uppgifter är istället 5+2, det vill säga personen som löser uppgiften utgår inte 

ifrån konkreta exempel. Det abstrakta går ofta att konkretisera, vilket ses som positivt. 

Uppgiften och matematiken kan kännas relevant för eleven då eleven kan se den abstrakta 

uppgiften som en del även utanför skolan. 5 + 2 kan konkretiseras och bli en del av 

verkligheten, till exempel 5 päron+2 päron.  

3.4 Interaktionens roll och påverkan  
Vid en problemlösningsuppgift kan uppgiften vara mer eller mindre öppen, det vill säga fler 

än ett svar kan vara möjliga. Om uppgiften innehåller mer än en lösning kan det, som tidigare 

skrivits, enligt Myndigheten för Skolutveckling (2007) bidra till att eleverna börjar 

kommunicera. Detta förutsätter naturligtvis att eleverna arbetar i interaktion med varandra. 

Olsson (2000) skriver att om elever får arbeta i grupp kan vissa problem försvinna, till 

exempel problemet med att eleven ger upp direkt om han eller hon inte vet hur uppgiften ska 

angripas. Att arbeta i grupp kan också generera till att eleven lär sig hur problemet kan lösas 

på andra sätt, det vill säga den förförståelse som eleven innehar kan enligt Birkler (2008) 

utvidgas i kommunikation med andra. Wistedt (1996) menar dock att lösning av problem i 

grupp kan bli ett hinder för en del elever. De elever som inte själv kan lösa problemet har 

svårt att ta till sig andras sätt att tänka. Vygotskij (2001) har en tanke kring detta. Författaren 

menar att eleven i ett samarbete kan göra mer än om eleven är ensam. Eleven kan dock bara, 

trots ett samarbete, göra så mycket som eleven har möjlighet till rent intellektuellt. För att en 

elev ska kunna utvecklas i ett samarbete krävs det att uppgiften ligger nära där eleven ligger i 

utvecklingen. 

Fuchs m.fl. (2006) anser att elever lär sig det som de blir undervisade i. Författarna visar att 

om eleverna blir undervisade i olika strategier och komplexiteten i verklighetsnära uppgifter 

bidrar det till att eleverna löser problem mer effektivt. Enligt Palm (2008) finns det dock en 

risk att eleverna enbart tänker att uppgiften är till för att lösas för läraren skull och att det är 

svaret som är det viktiga. Fuchs m.fl. (2004) skriver om lärarens roll och ansvar kring 

problemlösning. Författarna anser att utvecklande av scheman, som tidigare tagits upp, kan 
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ske antingen via läraren eller via elevernas interagerande med varandra. När det gäller hur 

elever kan ta hjälp av varandras tankar tar Rystedt och Trygg (2005) upp ”lesson study” som 

ett exempel. I denna modell ges eleverna möjligheten att lägga fram sina vardera strategier, 

både korrekta och felaktiga, för en diskussion. Felaktiga strategier ses inte som något negativt 

utan används för att diskutera och medvetandegöra varför uppgiften blev felaktig. Genom 

diskussion blir elevernas tankar synliga och en ny förståelse för eleverna kan uppstå.  

Det är på den individuella nivån som lärande blir en process, enligt Björklund (2010), men å 

andra sidan blir den individuella nivån och möjligheten för lärande påverkad av miljön 

runtomkring. Författaren drar detta vidare och diskuterar kommunikationens betydelse. För att 

människor ska kunna diskutera ett gemensamt problem krävs en ömsesidig förståelse kring de 

begrepp som ska diskuteras. Det är positivit för eleven att möta olika förklaringar till 

problemet. Olika förklaringar kan göra att eleven blir kritisk mot sin egen hypotes eftersom att 

eleven får möjlighet att relatera den till andra elevers förklaringar. Även Myndigheten för 

skolutveckling (2007) poängterar detta och menar att diskussion kan leda till reflektion. 

Lärande på den individuella nivån tar ett steg framåt, menar Björklund (2010), när eleven kan 

se olika perspektiv av samma fenomen. Foisack (2003) delar Björklunds (2010) tankar men 

drar det ett steg längre och menar att eleverna då måste kunna uttrycka sina tankar på olika 

sätt. Där kan läraren komma in som stöd och hjälpa eleverna att formulera sina tankar och 

föreställningar, menar Wistedt (1996).   

3.5 Vikten av förståelse för texten  
Rystedt och Trygg (2005) diskuterar hur språket i en matematikuppgift kan vara avgörande 

för lösningen av den. Författarna menar att anledningen till att en elev inte kan eller räknar ut 

en uppgift fel inte alltid beror på elevens bristande räkneförmåga, utan på bristande förståelse 

för texten. Det kan till exempel vara att eleven inte förstår eller tolkar begreppen fel, vilket 

även stödmaterialet från Myndigheten för skolutveckling (2007) tar upp. Samma stödmaterial 

visar vidare att det finns risk för att matematik blir tidskrävande, då det är viktigt att förstå 

alla ord och begrepp i texten för att viktig information inte ska gå förlorad. Förståelsen för 

texten blir extra tidskrävande om eleven läser långsamt. En annan anledning till att uppgiften 

inte förstås kan bero på de så kallade signalorden. Signalord är ord som eleven kan koppla till 

ett specifikt räknesätt, till exempel ordet ”mer” i en uppgift kan kopplas till addition och ordet 

”mindre” kan kopplas till subtraktion. Om fokus enbart ligger på signalorden finns det risk för 

att eleven inte reflekterar över innehållet och det som egentligen ska lösas. Därför är det 

viktigt att eleverna uppmärksammas på att läsa hela texten för att eleven ska ha en chans att 
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förstå textens innehåll. Även Chamberlin (2010) tar upp problematiken i att eleverna söker 

efter nyckelord och siffror i texten när de ska lösa ett problem och menar att detta kan hindra 

eleven att lösa problemet korrekt. Ett annat problem som kan uppstå vid lösning av 

matematikuppgifter menar Myndigheten för skolutveckling (2007) är att eleverna inte förstår 

den eventuella underliggande information som finns mellan raderna i uppgiften. Det kan 

jämföras med en av Fuchs m.fl. (2006) punkter kring vilka strategier som kan användas vid 

problemlösning, som tidigare skrivits, där eleverna kan leta efter information som inte finns i 

problemet. Alla problem som uppstår längs vägen för att lösa en matematikuppgift kan enligt 

Myndigheten för Skolutveckling (2007) ta onödig energi från eleverna. 

Om texten utgör ett hinder finns det enligt Rystedt och Trygg (2005) en risk att eleven inte 

ens uppfattar vad det matematiska problemet egentligen är. Författarna drar detta vidare och 

menar att elevernas lärande skulle gynnas om språket uppmärksammades under 

matematikundervisningen, vilket även Myndigheten för Skolutveckling (2007) föreslår. Alla 

elever har olika bakgrund och därmed olika uppfattningar kring ord och begrepp. Om språket 

uppmärksamas kan det bidra till att elevernas ordförråd ökar. Rystedt och Trygg (2005) menar 

att eleverna vid interaktion ges en chans att börja diskutera spontant kring olika ord och 

begrepp. Detta kan leda till att eleverna själva inser att de behöver ett större ordförråd.  

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
I detta kapitel har vi valt att åskådliggöra tidigare forskning inom sådant som är, enligt oss, 

relevant bakgrund till vår studie och som kan belysa våra frågeställningar utifrån ett 

vetenskapligt perspektiv. Vi har i detta kapitel åskådliggjort att det finns olika typer av 

problemlösningsuppgifter inom matematiken och vilka strategier som elever kan använda sig 

av vid lösning av sådana uppgifter. Till exempel kan eleven söka efter relevant information i 

texten eller ta hjälp av sina egna erfarenheter. Även en problemlösningsmodell tas upp för att 

visa vilken väg eleverna kan välja vid lösning av problemlösningsuppgifter, där stegen 

innefattar bland annat förståelse för textens innebörd och reflektion kring vald strategi. Det 

finns vissa oenigheter bland forskarna kring om elever använder sig av sina tidigare 

erfarenheter eller inte. Några forskare menar att eleverna måste använda sig av sina 

erfarenheter till tidigare lösta problem och att sannolikheten för det är större om eleverna får 

en verklighetsnära uppgift, medan några forskare menar att det inte har någon betydelse. 

Några forskare menar på att eleven kan gå mellan abstrakta och konkreta uppgifter, dock finns 

det författare som menar att detta inte alltid sker automatiskt.   
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Interaktionens positiva sidor belyses av forskare på så sätt att elever kan utvecklas och bli 

kritiska vid diskussion med varandra under förutsättningen att eleverna befinner sig på samma 

nivå. Forskare menar att det finns risk för viss problematik då eleverna löser 

problemlösningsuppgifter, bland annat att eleverna inte reflekterar över rimligheten i sina svar 

eller att förståelsen för texten blir ett hinder för eleven att lösa uppgiften. Även enstaka ord, 

siffror eller bristande förståelse för eventuell underliggande information kan bli ett hinder. 

Lärarens roll lyfts fram av forskarna i olika sammanhang under hela kapitlet, bland annat för 

att finnas som ett stöd för eleverna.  
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4. Teori- och metodansats  
Den studie som vi genomför bygger på det vetenskapsfilosofiska förhållningssättet 

hermeneutik och den empiriskt kvalitativa metoden fenomenografi, vilka övergripande 

kommer att presenteras i det här kapitlet.  

4.1 Hermeneutik 
Hermeneutik är ett förhållningssätt som betyder tolkningskonst eller läran om förståelse, 

vilket både Birkler (2008) och Wallén (1996) behandlar. Förståelse betyder, enligt Birkler 

(2008), hur vi kan få kunskap om hur andra människor uppfattar sin verklighet. Detta 

förutsätter ett språk där vi försöker förmedla och göra oss förstådda inför andra. Utmaningen 

blir att kunna uttrycka och formulera sig på olika sätt. Inom hermeneutiken framhäver Birkler 

(2008) betydelsen av förförståelsen. Oavsett hur en metod är utformad kommer objektet som 

undersöks alltid påverkas av vår förförståelse. Detta är enligt författaren inte något negativt, 

förförståelsen ska påverkas så att bilden av ens egen verklighet utvidgas. Den förförståelse 

som vi innehar innebär att elever motiveras och har lättare för att lösa uppgifter som är tagna 

ur ett verkligt sammanhang där kontexten istället för matematiken ligger i fokus. Patel och 

Davidsson (2011) samt Egidius (1986) menar att forskare inom hermeneutiken försöker se en 

helhet och ställa den i relation till delarna och det är där vår förförståelse kan komma att 

ändras. Samma författare menar att forskaren ska titta på en del av sitt material och sätta det i 

relation till helheten för att på så sätt få en ny förståelse. Detta ökar gradvis genom en 

pendling via del och helhet, vilket Segolsson (2011) kallar för hermeneutikens spiral. När vi 

har transkriberat våra observationer kommer vi enligt hermeneutiken, som Wallén (1996) och 

Egidius (1986) beskriver, tolka de resultat vi får genom att ”läsa mellan raderna”.  

4.2 Fenomenografi 
Enligt Uljens (1988) används fenomenografin för att beskriva och gestalta människors 

uppfattningar kring omvärlden. Alexandersson (1994) bygger vidare på detta och menar att en 

uppfattning kan förändras över tid och vi kan få ny kunskap angående omvärlden. 

Uppfattningar innebär, i vår studie, hur eleverna uppfattar kontexten i en matematikuppgift 

samt hur eleverna med hjälp av den uppfattningen löser problemet. Uljens (1988) och 

Alexandersson (1994) skriver att den kvalitativa empirin enligt fenomenografin kan bestå av 

samtal där varje samtal analyseras efter transkribering. Samtalen kategoriseras för att en 

jämförelse mellan informanternas olika uppfattningar ska kunna ske. Alexandersson (1994) 

menar att frågorna som ställs inte ska rikta in sig på att det finns ett rätt eller fel svar. Det ska 
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vara öppna frågor som öppnar upp för informanten att själv avgränsa och behandla innehållet. 

Syftet ska dock vara att komma fram till ett innehåll angående hur fenomenet uppfattas. Syftet 

är alltså inte att nå värderingar och åsikter, utan en uppfattning. Larsson (1986) beskriver 

uppfattning på så sätt att den är oreflekterad, till skillnad från en åsikt som bygger på 

reflekterad grund.   

Uljens (1988) fortsätter att beskriva fenomenografi som ett perspektiv där verkligheten utgår 

ifrån varje individs erfarenhet. Det finns en verklighet utanför människan också, men 

betydelsen av den grundar sig i hur människor uppfattar den. Jämförelse måste ske mellan 

olika människors uppfattningar, inte mellan individens uppfattningar och verkligheten själv. 

Larsson (1986) skriver att i en kvalitativ studie inom fenomenografin ligger tyngdpunkten inte 

i att ta reda på hur många som delar samma uppfattning, vilket snarare blir kvantitavit, utan på 

vilka olika uppfattningar som finns. När det senare kommer till analysen menar Larsson 

(1986) att vikten ligger i jämförelsen mellan de olika svaren för att formulera kategorier. 

Dessa måste kontinuerligt granskas kritiskt för att variationer i uppfattningarna verkligen ska 

framträda.  

4.3 Sammanfattning av teori- och metodansats  
Anledningen till att vi har valt att kombinera förhållningssättet hermeneutik med metoden 

fenomenografi är för att båda perspektiven behandlar människors uppfattningar. Vi tolkar de 

data vi får med insikten att vår förförstelse och därmed vår subjektivitet påverkar våra 

analyser och att den förförståelse vi hade från början kan komma att ändras under arbetets 

gång. Vi kommer att analysera enligt hermeneutiken på så sätt att vi kommer att pendla 

mellan del och helhet. Vi kommer även att läsa våra transkriberingar ”mellan raderna” och 

därigenom komma fram till de kategorier med variationer av uppfattningar som enligt 

fenomenografin ska formuleras.   
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5. Metod  
Innan vi som forskare bestämmer vilka metoder vi vill använda oss av i vår undersökning är 

det viktigt att vi tittar på våra frågeställningar för att se vilka metoder som ger svar på det vi 

avser undersöka, vilket Nyberg (2000) antyder.  I det här kapitlet förklaras och motiveras våra 

val angående empirisk metod, urval, genomförande, analys och etiskt förhållningssätt. I våra 

frågeställningar vill vi ta reda på hur kontexten i en uppgift påverkar elevers val av strategi 

samt hur elevernas samarbete påverkar valet av strategier. För att ta reda på detta använder vi 

oss av observationer, där eleverna observeras medan de löser en problemlösningsuppgift.  

Under metoddiskussion kommer konstruktionen av problemlösningsuppgifterna som låg till 

grund för vår empiriska undersökning att disktuteras samt hur vi ansåg att vår undersökning 

utföll utifrån våra planer.  

5.1 Urval 
I vår studie genomfördes ett bekvämlighetsurval, vilket Eliasson (2010) tar upp. Det innebär 

att vi valde ut två klasser i två olika kommuner som vi varit i kontakt med sedan tidigare, en 

årskurs fyra och en årskurs fem, för att genomföra våra observationer. Ett information- och 

samtyckesbrev skickades till vårdnadshavarna för godkännande av elevernas deltagande i 

studien, (se bilaga 1). Utifrån de godkännande vi fick gjordes ett subjektivt urval, vilket enligt 

Eliasson (2010) innebär att vi själva väljer vilka som ska delta i vår undersökning. 

Anledningen till att vi anser att vi inte kan göra slumpmässiga urval utifrån vårt 

bekvämlighetsurval är för att kommunikation och dialog är en viktig del av vår undersökning. 

Rystedt och Trygg (2005) skriver om vikten av samarbete. Författarna menar att eleverna 

måste få samarbeta med samma kamrat flera gånger för att känna sig trygga och för att kunna 

utveckla sina roller. Eftersom att en av våra frågeställningar är att ta reda på hur samarbetet 

påverkar elevernas val av strategier vill vi så gott som det går förvissa oss om att eleverna har 

förutsättningarna att samarbeta, till exempel genom att eleverna fått samarbeta tidigare. 

Eftersom att vi utgår ifrån metoden fenomongrafi följer vi Uljens (1988) riktlinjer kring 

antalet deltagande i vår empiriska studie. Författaren menar att antalet kan variera mellan 10-

300. Då vi är begränsade av vår tidsram har vi valt att observera 20 elever.   

5.2 Tillvägagångssätt  

5.2.1 Insamling av data 

Observationerna som studien grundar sig på kommer att utföras i ett grupprum, i anslutning 

till klassrummet, samtidigt som resten av klassen har sin ordinarie undervisning. Vi har valt 
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att observera eleverna i par medan de löser en problemlösningsuppgift. Fem par kommer att få 

en verklighetsnära uppgift och fem par kommer att få en icke verklighetsnära uppgift (se 

bilaga 2 och 3). Skillnaderna mellan de båda uppgifterna ligger i kontexten. Eleverna kommer 

att få tillgång till papper och penna, det är dock inget krav på att det används. Det skriftliga 

material som vi eventuellt får in kan enligt Eliasson (2010) bli som ett stöd i vår analys. För 

att förhindra att det sker missförstånd i våra uppgiftsformuleringar eller komplikationer i vårt 

upplägg, väljer vi att genomföra en pilotstudie på två elever, vilket Nyberg (2000) poängterar 

vikten av. 

Ejvegård (2003) menar att det finns två olika sätt att dokumentera, antingen via inspelning 

eller att forskaren antecknar det som sägs. Vi kommer att spela in elevernas konversation. 

Anledningen till att vi inte videoinspelar observationen är för att kroppsspråket inte är en 

relevant del i vår frågeställning, utan att fokus ligger på dialogen. En positiv anledning till att 

spela in konversationen är, enligt Ejvegård (2003), att observatörens fokus inte ligger på att 

anteckna utan på deltagarna. Vi menar i vårt fall att det finns en risk för att eleverna blir 

stressade av vårt skrivande, därför väljer vi att enbart anteckna sådant som inte framgår i 

dialogen men som kan ha betydelse för vår undersökning. En annan anledning till att använda 

inspelning menar Patel och Davidsson (2011) är att viktig information inte ska gå förlorad och 

att inspelning kan avlyssnas flera gånger.   

5.2.2 Think aloud 

När eleverna får problemlösningsuppgiften är de instruktioner som ges att det inte finns några 

rätt eller fel svar och att eleverna ska lösa uppgiften tillsammans. Utifrån metoden Think 

aloud, som Van Someren, Barnard och Sandberg (1994) skriver om, kommer även eleverna 

uppmanas att förklara för varandra hur de tänker. Detta föreföll sig ganska naturligt då 

eleverna löste uppgiften två och två. Enligt författarna är detta ett sätt att effektivt ta reda på 

vilka olika strategier som används vid problemlösning. Det positiva med Think aloud är enligt 

samma författare att eleverna inte störs i sin tankeprocess när de pratar, jämfört med om de till 

exempel hade skrivit ner sina strategier på ett papper. Det negativa med användningen av 

Think aloud kan dock vara att eleven inte säger allt som han/hon tänker. Detta bekräftas av 

Vygotskij (2001) som till och med menar att tanken ändrar form när det blir ett språk och 

därför inte kan bli en exakt återspegling av tanken. Elevens uppfattningar kring hur problemet 

kan lösas blir så som Larsson (1986) beskriver är en viktig del av fenomenografin, nämligen 

att få reda på elevens oreflekterade uppfattning. 
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5.2.3 Analys av data 

Det inspelade materialet från observationerna transkriberas. Patel och Davidsson (2011) 

poängterar att talspråk och skriftspråk är två olika saker och anser att det är viktigt att skriva 

exakt det som har sagts utan att ändra meningsuppbyggnader och liknande. I och med att vi 

har en ostrukturerad observation där kategoriseringen sker efteråt och inte innan som i en 

strukturerad, är det viktigt att det finns en reflektion över hanteringen av materialet, vilket 

Patel och Davidson (2011) skriver om.  

Vi kategoriserar utifrån vår metodansats fenomenografi för att kunna jämföra elevers olika 

uppfattningar kring hur en matematikuppgift kan lösas. Vi är medvetna om att vi har 

subjektiva värderingar som kan påverka våra tolkningar av det inspelade materialet, som 

sedan resulterar i kategorier. Våra subjektiva värderingar påverkar våra val ända ifrån vad vi 

anser är relevant att undersöka till analys av material. Eftersom studien grundar sig i ett 

hermeneutiskt förhållningssätt spelar vår förförståelse av våra frågeställningar och vår 

tolkning av materialet en viktig roll. Likt Segolssons (2011) tankar kring den hermeneutiska 

spiralen kommer vår analys att pendla mellan att se delarna och helheten genom att ”läsa 

mellan raderna”.  

5.3 Observationer   
Patel och Davidsson (2011) och Eliasson (2010) beskriver observation på så sätt att det är till 

för att samla information och göra iakttagelser. Patel och Davisson (2011) diskuterar vidare 

att observationer kan vara användbara i laborativa situationer, vilket stämmer överens med 

vårt sätt att undersöka på så sätt att eleverna ska få en uppgift att lösa. Observation är en form 

av kvalitativ metod. Det innebär, enligt Denscombe (2004), att det är svårt att göra en 

generalisering som gäller för hela populationen. Detta är inte heller något som vi är ute efter. 

Vi vill gå in på djupet, vilket Eliasson (2010) menar karaktäriserar en kvalitativ studie, till 

skillnad från att göra en övergripande kvantitativ studie.  

Vi har valt att utgå ifrån ostrukturerade observationer som enligt Patel och Davidson (2011) 

innebär att vi hämtar så mycket information vi kan utifrån ett visst problemområde, i vårt fall 

gällande hur elever går tillväga för att lösa uppgiften samt vilka matematiska strategier de 

använder. Samma författare tar upp vikten av hur vår roll som observatörer framställs. Vi har 

valt att vara kända och deltagande i den mån att vi förklarar för eleverna vad de ska göra samt 

svarar på eventuella oklarheter. Under tiden eleverna löser uppgiften kommer vi dock att vara 

icke deltagande, med undantaget att vi svarar på eventuella frågor om vi märker att det behövs 
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för att eleverna ska komma vidare i sin uträkning. Vi är medvetna om att vår närvaro kan 

påverka eleverna och deras beteende. Kvale och Brinkmann (2009) drar det så långt att det 

kan uppstå en dominanszon mellan forskare och elev. Det är en anledning till att vi observerar 

två elever åt gången med enbart en forskare delaktig. En annan anledning till att vi enbart är 

en forskare per observationstillfälle är för att vi anser att vår tidigare relation till eleverna kan 

minska dominansen då eleverna förhoppningsvis känner sig bekväma i vårt sällskap. 

5.4 Metoddiskussion 

5.4.1 Konstruktionen av de två uppgifterna  

De uppgifter som eleverna fick lösa under observationen har vi själva konstruerat utifrån de 

punkter som stödmaterialet från Myndigheten för Skolutveckling (2007) tar upp. Vi började 

fundera på den uppgiften som skulle vara verklighetsnära och kom i diskussion med varandra 

fram till att eleverna i båda de klasser som skulle vara delaktiga i observationen någon gång 

hade deltagit vid ett kalas. Vi tänkte att eleverna skulle ha lätt att föreställa sig att till exempel 

en chipspåse kostar 12 kronor, eftersom att de förmodligen har sett det i verkligheten. Även 

”att handla” ansåg vi att eleverna kunde relatera till, vilket gjorde uppgiften verklighetsnära. I 

den icke verklighetsnära uppgiften använde vi samma tal som i den verklighetsnära uppgiften 

då det skulle vara lättare att jämföra de båda uppgifterna samt att inte olika tal skulle vara en 

bidragande faktor till valet av strategi. Vi ändrade kontexten till en situation som eleverna 

kanske inte har samma relation till som ett kalas, nämligen porslinsfigurer i en fabrik. Varje 

figur hade ett tal vilket gör att föreställningen av uppgiften blir mer abstrakt än att till exempel 

en vara kostar en viss summa. Anledningen till att vi använde just porslinsfigurer var för att vi 

ville välja ett konkret föremål så att eleverna ändå skulle ha en chans att visualisera det som 

skulle lösas, det vill säga språket skulle inte vara ett hinder för att lösa uppgiften, vilket även 

Palm (2008) antyder.  

5.4.2 Metodens utformning - positivt och negativt  

Utförandet av observationerna är vi nöjda med eftersom att vi genom observationerna och de 

frågor vi konstruerat fick svar på de frågeställningar vi ställt. Metoden Think aloud var enligt 

oss ett enkelt och naturligt sätt att få fram elevernas olika strategier på. Det negativa kan dock 

vara, som ovan skrivits, att eleverna inte sa allt som de tänkte och att strategier som var 

intressanta för vår studie aldrig kom upp till ytan. Därför hade vi som observatörer kunnat 

uppmuntra eleverna ännu mer att säga sina tankar högt. Vi är positiva till att vi genomförde en 
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pilotstudie innan de ordinarie observationerna. Genom pilotstudien blev vi nämligen 

medvetna om att formuleringarna i den icke verklighetsnära uppgiften förvirrade eleverna. 

5.5 Etiskt förhållningssätt 
Vi utgår ifrån Vetenskapsrådets (2011) etiska principer gällande informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Enligt information- och 

samtyckeskraven ska deltagande i undersökningen informeras kring syftet med deras 

medverkan, att deras medverkan är frivillig och att de som deltagare när som helst kan dra sig 

ur. Enligt konfidentialitetskravet ska eleverna och skolan anonymiseras och materialet 

kommer enligt nyttjandekravet enbart vi att ta del av till studien. Eleverna fick ta del av denna 

information muntligt och information- och samtyckeslappar skickades till vårdnadshavarna 

för godkännande av sitt barns medverkan, (se bilaga1). Samma information repeterades till 

eleverna innan observationen startade för att inga missförstånd skulle uppstå. Efter slutfört 

arbete kommer allt material som insamlats i den empiriska studien att förstöras. 
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6. Resultat och analys  
I det här kapitlet presenteras de resultat som framkom kring det insamlade empiriska 

materialet. Då vi utgår ifrån hermeneutiken har vi läst igenom och tolkat vårt transkriberade 

material flera gånger för att få en förståelse kring elevernas val av strategier. Enligt 

fenomenografin har vi kategoriserat de analyser vi gjort för att finna variationer. Rubrikerna i 

kapitlet utgör de kategorier vi funnit.  

6.1 Kalasuppgiften 

6.1.1 Vem ska vi bjuda? - Problemet angrips 

Tre av de fem par som observerades medan de löste den verklighetsnära uppgiften som 

handlade om att anordna ett kalas valde att angripa problemet genom att bestämma hur många 

personer de ville bjuda. 

- Vi ska bjuda… hur många ska vi bjuda? 

- 12, dom i klassen. 

- Ja, killarna i klassen. 

Som synes av citatet fanns det de par, närmare bestämt två par, som valde ut specifika grupper 

av personer, antingen tjejerna eller killarna i klassen som de ville ha med på sitt kalas. I 

diskussionerna mellan det tredje paret som valde ut ett visst antal personer framkom det inte 

vilka specifika personer de skulle bjuda till sitt kalas, enbart att de skulle bjuda ett visst antal. 

Ett annat par började angripa problemet genom att diskutera vad de ville köpa till kalaset. Det 

paret valde personantalet utifrån vad de ville köpa och hur mycket pengarna räckte till, till 

skillnad från de övriga paren som först bestämde hur många gäster de ville bjuda och utefter 

det antalet beräknade hur mycket de skulle köpa och hur mycket pengarna räckte till.  

Det finns ett par som skiljer sig från alla ovan. Istället för att diskutera vilka de skulle bjuda 

eller vad de skulle köpa, diskuterade och letade paret i texten efter hur mycket pengar de hade 

till sitt förfogande. De diskuterade även hur många de skulle bjuda, fast på ett annorlunda sätt 

jämfört med de övriga paren. Istället för att själva fundera på vilka eller hur många som skulle 

bjudas började eleverna leta i texten efter ett specifikt antal. När de inte fann antalet som 

skulle bjudas hoppade eleverna direkt till hur mycket pengar de hade till sitt förfogande och 

påbörjade sin uträkning utan antalet gäster i åtanke. Antalet gäster var inget som eleverna 

reflekterade över under den resterande lösningen av uppgiften heller.  
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6.1.2 Att gå utanför uppgiftens ramar 

Majoriten av paren som löste uppgiften med kalaset kopplade kontinuerligt in sina egna 

erfarenheter under arbetets gång. Eleverna diskuterade kring vad de ansåg var viktigt att ha 

med på ett kalas. 

- Då tar vi partyhattar. 

- Men det måste man inte ha. 

- Jo, det är coolt. 

- Okej då. Men dom är ganska dyra. 

Som synes av citatet använde sig paret av tankar kring tidigare erfarenheter av kalas samt sitt 

eget tycke och smak vid valet av vilka varor som skulle köpas. Ett av paren hade till och med 

anordnat ett kalas tillsammans tidigare och reagerade på att de i uppgiften hade, enligt 

eleverna själva, lite pengar till sitt förfogande. Reflektioner kring vad varorna kostade i 

relation till om de var viktiga eller ej, vilket också syns i citatet ovan, var en återkommande 

diskussion bland paren under arbetets gång.  

Ett par kom fram till att det var billigare att köpa två tårtor istället för glass eftersom att de då 

slapp att köpa chokladsås, kolasås och strössel. Överlag reflekterade paren över pengarnas 

värde genom att bara handla det de behövde. Trots att paren hade pengar över valde de att inte 

spendera allt. Ett par hade 7 kronor kvar att handla för och det enda de hade råd att köpa var 

antingen chokladsås eller kolasås. Paret reflekterade kring att detta var onödigt att köpa då de 

inte hade inhandlat någon glass. De par som bestämde hur många personer de skulle bjuda 

diskuterade regelbundet under arbetets gång om varorna som de köpte till kalaset skulle räcka 

till alla gäster. Ett par hade bestämt sig för att ha kalas för tolv personer och diskuterade hur 

många tårtor de skulle behöva handla. Den ena eleven sa att de behövde tre tårtor och den 

andra eleven svarade som följer: 

- Nej, då blir det ju ojämnt, då är det ju sex som får två bitar och sex som får en bit.  

Eleverna diskuterade vidare och kom fram till att de bara behövde köpa två tårtor. Senare 

under arbetets gång inser samma par att de inte har råd att köpa dricka, men anser att dricka är 

viktigt att ha med på ett kalas. 

- Ja man behöver ju ha nånting att dricka, man ska inte dricka vatten på kalas.  

- Jo, vi kan väl dricka mjölk. 

- Saft… men det fanns inte. 
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- Jo, men vi har saft hemma säger vi.  

Paret väljer att gå utanför uppgiftens ramar och funderar på hur de skulle kunna lösa 

problemet på ett sätt som de skulle ha löst problemet på i verkligheten. Ett annat par gick 

utanför uppgiftens ramar på ett annat sätt. Det paret diskuterade kring vad de ansåg var viktigt 

att ha med på ett kalas och reflekterade kring vilken sorts mat de skulle bjuda sina gäster på.  

- Äh då tar vi lalala ska vi börja med tårta då?  

- Mmm. 

- För det finns ingen mat som vi kan börja med.  

- Nää.  

Paret reflekterade kring hur ett kalas skulle ske i verkligheten och ansåg att mat är viktigt att 

bjuda på, men när det inte fanns till förfogande struntade de helt enkelt i att bjuda på mat. Det 

var inte förrän paret märkte att pengarna inte skulle räcka till allt som de ansåg att de behövde 

till sitt kalas som de började fundera på alternativa lösningar. Deras funderingar började med 

att de kunde bjuda på mjölk som de redan hade hemma. Dessa funderingar utvecklades mer 

och mer under arbetets gång och slutade med att de gemensamt bestämde att de redan hade 

både en läskflaska och popcorn hemma. Här följer ett exempel: 

- Ska vi skriva att vi har mjölk i kylen? 

- Hehe, ja!  

- Nej, vi skriver att vi redan har en läsk i kylen. 

- Mmm. 

- Så slipper vi köpa två. 

Efter diskussion med varandra kom eleverna fram till att en läskflaska inte räcker till åtta 

personer. Den diskussionen grundade sig i hur mycket läsk de hade druckit vid ett kalas de 

tidigare varit på.  

Det var ett par som skiljde sig markant från de övriga, nämligen paret som valde att angripa 

problemet genom att enbart påbörja en uträkning och inte diskutera kring hur många gäster de 

skulle ha på sitt kalas. Paret reflekterade inte över vilka varor de inhandlade, utan deras fokus 

låg på talen. Paret letade tal som var lätta att räkna för att komma upp i exakt 150 kronor.  

6.1.3 Matematiska strategier 

Vi kunde urskilja några olika matematiska strategier som eleverna använde sig av. De två 

övergripande strategierna som paren använde sig av var att de antingen utgick ifrån att de 
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hade 150 kronor och räknade ut hur mycket pengar de hade kvar efter varje köpt vara, vilket 

krävde subtraktionsuträkningar. Den andra övergripande strategin var att eleverna adderade 

ihop varorna för att komma upp till 150 kronor. För att kunna göra de olika uträkningarna 

använde eleverna sig av olika strategier:  

• Uppställning 

• Avrundning till närmaste tiotal 

• Tiokompisar.  

• Räkna ental och tiotal var för sig 

• Räkna upp eller ner till närmaste tiotal. 

  

Strategin uppställning använde eleverna när de inte kunde räkna ut det som skulle räknas i 

huvudet, det vill säga när det var enligt eleverna lite svårare tal. Ett par kom fram till att 

använda sig av strategin uppställning på följande sätt:  

- Eh ja 120 nej 137, 130, 140, 147, eller. 

- Nej. 

- Jo. 

- Är det? 

- Är det?  

- 109 plus… 

- Jag ställer upp det!  

Eleverna var oense och osäkra på om de hade räknat ut talet på rätt sätt, därför använde de sig 

av strategin uppställning för att försäkra sig om att uträkningen var korrekt. Avrundning till 

närmaste tiotal var inget vanligt men dock förekommande. Ett av paren avrundade 49 till 50 

och kom då fram till att 49+49 nästan blir 100. Eleverna kom dock fram till det exakta svaret 

varpå denna strategi användes för att se om deras uträkning var rimlig. Strategin tiokompisar 

använde enbart ett par sig av, nämligen det par som skiljde sig från de övriga genom att enbart 

leta efter tal som var lätta att räkna ut. Eftersom att paret enbart tittade på talen kunde de leta 

efter tal som ”hörde ihop”, därav strategin tiokompisar. Ett exempel då paret använde sig av 

tiokompisar var när eleverna valde talen 49+11, där siffran 9 och 1 hör ihop. Resterande par 

som valde vilka varor de ville köpa utifrån vad de ville bjuda på sitt kalas, blev mer eller 

mindre tvungna att räkna även de tal som inte ”hörde ihop”.  

- Minus 26 kronor, varför är det inte jämnt för det är ju så jobbigt då, då det står 48 och 48. 
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Som synes av citatet var det ett av paren som reflekterade över de tal som skulle räknas ut. 

Trots att talen ibland enligt eleverna var krångliga att räkna var det ingen av paren som valde 

att byta varor på grund av hur lätta eller svåra summorna på varorna var att räkna ut. De två 

mest förekommande strategierna, som majoriteten av eleverna använde sig av, var att eleverna 

räknade ental och tiotal var för sig samt att eleverna räknade upp eller ner till närmaste tiotal. 

Ett exempel på strategin ”räkna upp eller ner till närmaste tiotal” använde ett par när de 

räknade ut 98+25 och uttrycker det så här: 

- Nej kolla så här gör vi först kolla vi fyller upp dom två sen har vi 23 kvar det blir enklare asså 

kolla det där… femman där. 

- Aha.  

- Tar man bort två därifrån och lägger på där…. asså så… 

- På åttan? 

- Så här då blir det 100 plus 23. 

- 23? 

- De blir 23 kvar. 

- Elikamed 123. 

Detta citat visar även på elevernas samarbete genom att eleverna förklarade för varandra och 

var noga med att båda skulle ha en förståelse för den strategi som valdes. 

 

6.2 Porslinsfigursuppgiften 

6.2.1 Exakt 150? - Problemet angrips 
Tre av de fem par som observerades medan de löste den icke verklighetsnära uppgiften 

började angripa problemet genom att fokusera på talet 150, det vill säga det talet som 

porslinsfigurernas sammanlagda summa inte fick överstiga. Paren konstaterade att talen 

sammanlagt inte fick bli mer är 150. Trots konstaterandet uppstod det vissa oklarheter och 

några elever var inställda på att summan skulle bli exakt 150. Dock var det några elever som 

funderade kring vissa specifika ord i uppgiften för att ta reda på vad det egentligen var som de 

skulle räkna ut. Ett par diskuterade angående ordet ”mer” i uppgiften: 

- Eh, talen på de figurer dom väljer får tillsammans inte bli mer än 150.  
- Nej, precis mer än 150 ah max 150 då.  

- Ja… 

- Ja det ska bli… typ 150.  
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Som synes av citatet fanns det ännu lite oklarheter kring vad det egentligen var som skulle 

göras. Eleven som menar på att de ska komma upp i ”typ” 150 är under arbetets gång 

fortfarande inställd på att det den sammanlagda summan ska bli exakt 150.  

- 145, då måste vi bara ha 5 till.  

- Nej kryssa för den 25. 

- Det ska ju bli 150 väl? 

- Nej talen på dom figurer dom väljer får tillsammans inte bli mer än 150. 

- Jag trodde att det skulle bli 150. 

- Det får inte bli mer än 150. 

- Så är detta färdigt nu?  

Som synes av citatet krävdes det ytterligare diskussioner för att båda eleverna skulle bli 

medvetna om vad det egentligen var som de skulle göra.  

De resterande två paren valde att angripa problemet på ett annat sätt, nämligen genom att 

noggrant titta på instruktionerna i uppgiften för att ta reda på hur många porslinsfigurer de 

fick välja. När eleverna insåg att det inte fanns några restriktioner på antalet figurer övergick 

de snabbt till att enbart fokusera på talen och började räkna. 

6.2.2 Att gå utanför uppgiftens ramar  

Majoriten av paren fokuserade mest på talen och valde porslinsfigurer utefter vilka tal de 

ansåg vara enklast att räkna ut. Det var endast ett par som uttryckte att de valde en 

porslinsfigur två gånger eftersom den hade en fin färg. När eleverna diskuterade med varandra 

var det några elever som valde att ändra de talen som stod på figurerna till pengar, det vill 

säga eleverna gjorde om uppgiften så att en porslinsfigur kostade en summa. 

- Då har vi, vi har 9 kvar, då kan vi inte köpa något mer va? 

- Nej.  

- För då har vi redan köpt upp alla vi kan, för dom där kostar över.  

Som synes av citatet var det ett av paren som till och med gjorde om uppgiften i den 

bemärkelsen att paret skulle köpa de olika porslinsfigurerna. Samma par reflekterade över att 

de ville välja så många porslinsfigurer som möjligt, till skillnad från de övriga paren vars 

fokus till största del låg på talen.  
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6.2.3 Matematiska strategier 

Den övergripande strategin som paren valde att använda sig av var att de adderade ihop olika 

tal för att komma upp till 150. Det var endast ett par som också fokuserade på hur mycket de 

hade kvar efter varje vald porslinsfigur, det vill säga använde sig av både addition och 

subtraktion. För att kunna göra de olika uträkningarna använde eleverna sig av olika 

matematiska strategier. Strategierna som eleverna använde var: 

• Tiokompisar 

• Addition av två likadana tal 

• Räkna ental och tiotal var för sig 

 

Av de här tre strategierna var strategin tiokompisar den mest förekommande, fyra av paren 

började räkneuppgiften på det sättet. Paren letade efter tal som de ansåg hörde ihop för att 

lättare kunna räkna samman talen. Två av paren använde sig även av addition av två likadana 

tal, 6 plus 6 i det här fallet, med argumentet att det var lätt att räkna ut. Att använda sig av 

strategin där eleverna räknade ental och tiotal var för sig var inte lika förekommande som 

strategin tiokompisar men ändå återkommande bland några av parens uträkningar. Ett av 

paren använde sig av båda strategierna vid uträkningen av 72 plus 48 genom att först ta 70 

plus 40 och sedan 2 plus 8:  

- Nej men nu tänker jag för titta här 70, 80, 90, 100, 110 så och sen så 120 för det är 

tiokompisar kom du ihåg det är tiokompisar? 

Som synes av citatet försökte eleven förklara för sin kompis med hjälp av begrepp som båda 

var införstådda med, i detta fall begreppet tiokompisar, för att förvissa sig om att båda hade en 

förståelse för det som räknades ut.  

 

6.3 Jämförelse mellan de två uppgifterna 

6.3.1 Likheter 

Vid elevernas uträkningar och val av strategier i de båda uppgifterna finns det vissa likheter. 

En av likheterna är att ett par som löste kalasuppgiften löste den på liknande sätt som 

majoriteten av paren löste porslinsfigursuppgiften på. Likheten var att paren fokuserade på 

talen och inte särskilt mycket på kontexten. Det var talen som avgjorde vilka varor/figurer de 

skulle välja. I porslinsfigursuppgiften var det två av paren som liknade majoriteten av de 

paren som löste kalasuppgiften på så sätt att eleverna i de paren tog in sina egna åsikter kring 
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det som skulle väljas, till exempel om det var fin färg på figuren eller inte. I kalasuppgiften 

använde eleverna sig av tidigare erfarenheter, vilket även några par som löste 

porslinsfigursuppgiften gjorde. Några elever valde att göra om de tal som porslinsfigurerna 

hade till pengar, det vill säga eleverna refererade till något som låg nära dem själva. Eleverna 

tog in sina egna erfarenheter som en del av problemlösningen. Detta skedde dock mer 

naturligt och frekvent hos de par som löste kalasuppgiften. I uppgifterna som eleverna fick 

fanns det en del irrelevant information, vilket eleverna inte reflekterade kring. Dock missade 

några elever viss information som var relevant, eftersom att de enbart letade efter information 

för att lösa uppgiften på genom att fokusera på siffrorna istället för att läsa texten. Några 

elever trodde till exempel, både i porslinsfigursuppgiften och i kalasuppgiften, att de skulle 

komma upp till exakt 150. De elever som missade den här informationen var också de elever 

som inte satte uppgiften i ett sammanhang. Trots att eleverna missade viss information 

lyckades de ändå lösa uppgiften, eftersom uppgiften inte bara hade ett rätt svar.  

6.3.2 Skillnader 

Det finns betydligt fler skillnader än likheter vid elevernas val av strategier. En markant 

skillnad är när eleverna reflekterade över vilka varor/figurer som skulle väljas. Alla, utom ett 

par som löste kalasuppgiften, la fokus på vilka varor som skulle köpas medan eleverna som 

löste porslinsfigursuppgiften fokuserade på talen. Detta ledde till att eleverna använde olika 

matematiska strategier vid de båda uppgifterna. Eftersom att eleverna i 

porslinsfigursuppgiften valde tal som de ansåg var lätta att räkna ut behövde de till exempel 

inte använda strategin ”uppställning” på samma sätt som den behövdes för vissa elever i 

kalasuppgiften. Det finns också skillnader i hur eleverna avslutade uppgifterna. I 

kalasuppgiften var det ett par som fokuserade på att använda varor som kostade exakt 150 

kronor, övriga par avslutade uppgiften när de ansåg sig ha det som behövdes till kalaset. I 

uppgiften med porslinsfigurer fokuserade alla par på att ta figurer vars summa landade så nära 

150 som möjligt. Det var två par som löste porslinsfigursuppgiften som fokuserade på 

uppgiftens kontext genom att till exempel välja så många porslinsfigurer som möjligt. Alla de 

andra paren valde porslinsfigurer utefter vilka de ansåg var enklast att räkna ut. 

Kontexten var betydligt viktigare för eleverna i kalasuppgiften än för de elever som löste 

porslinsfigursuppgiften. De elever som löste kalasuppgiften levde sig in i texten, de funderade 

utanför ramarna och tänkte kring hur de kunde lösa uppgiften som att den vore tagen ur ett 

verkligt sammanhang. Några elever diskuterade till exempel att de kunde ta dricka och chips 

hemifrån när pengarna inte räckte till.  
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6.4 Samarbetets betydelse 
Hur väl samarbetet fungerade i de olika paren påverkade diskussionerna mellan eleverna. Då 

samarbetet fungerade bra diskuterade eleverna tillsammans fram vilka val de ville göra och 

hur de på bästa sätt kunde lösa de olika uträkningarna. När eleverna i paret inte valde samma 

strategi eller när de inte kom fram till samma svar diskuterade eleverna med varandra om hur 

de hade gått tillväga. På så sätt blev båda eleverna i paret delaktiga och kunde gemensamt 

komma fram till den korrekta uträkningen. Detta kunde vi se i flera av de citat som 

presenterats i resultatet. Dock var det ett par som inte lät den andre vara delaktig i sina tankar, 

vilket uppmärksammas i detta exempel:  

- Då är det 120.  

- 122. 

- Nej 120. Jo det här ju massa småsaker, såsgrejer choklad och kola, så om vi tar hur mycket var 

det 150 vad är vi uppe i? 

- 122. 

- Nej 120!  

Här ser vi att eleverna inte tar hjälp av varandra för att komma fram till ett rätt svar. Istället 

för att diskutera och berätta sina beräkningar för varandra, vilket hade kunnat resultera i att de 

tillsammans kom fram till det rätta svaret, valde eleverna att enbart säga det som han eller hon 

antog var rätt. Om eleverna hade diskuterat sina strategier hade de i argumentationen för sin 

strategi kanske insett vad det var som var fel. I tre av paren där samarbetet inte fungerade 

optimalt märktes det att en av eleverna i paret lät den andra personen bestämma vad som 

skulle väljas eller köpas.  I ett av de här paren berodde detta på att den ena inte hann med i 

den andras snabba uträkningar och då överlämnade huvudansvaret till den andre. 
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7. Diskussion 
Den förförståelse vi hade innan arbetets början var att elever har lättare för att lösa uppgifter 

som är tagna ur ett verkligt sammanhang. Dessa tankar har genom arbetets gång förändrats 

och utvidgats då vi bland annat märkt att det är mer komplext än att enbart skilja på 

verklighetsnära eller icke verklighetsnära uppgifter. Vi kommer i detta kapitel att diskutera 

vårt resultat i relation till tidigare forskning och våra egna tolkningar. I slutet av kapitlet 

kommer slutsatser att dras och didaktiska implikationer samt förslag till vidare forskning 

presenteras.    

7.1 Fokus på verkligheten 
Eleverna som löste uppgifterna påbörjade sina uträkningar på olika sätt beroende på om 

uppgiften var verklighetsnära eller inte, genom att fokusera på olika delar av texten. De flesta 

av de elever som löste den verklighetsnära kalasuppgiften kopplade redan från första 

angripandet av uppgiften in sina egna tankar genom att reflektera över hur många de skulle 

bjuda till sitt kalas. Det kan kopplas till en av Fuchs m.fl. (2006) punkter angående olika sätt 

att lösa en problemlösningsuppgift på, nämligen att eleven med till exempel hjälp av sina egna 

erfarenheter tar reda på information som inte finns i texten. Det var två par som valde ut vilka 

specifika gäster de skulle bjuda, till exempel alla killarna i klassen. En möjlig tolkning är att 

just de eleverna gjorde uppgiften ännu mer verklighetsnära, eftersom att vid ett arrangerade av 

ett kalas i verkligheten är det väsentligt att veta vilka som ska bjudas. Det finns en tydlig 

koppling mellan de elever som valde vilka de skulle bjuda samt hur uppgiften fortlöpte. Det 

var nämligen just de eleverna som gick utanför uppgiftens ramar och bestämde att de hade 

dryck och tilltugg hemma. På så sätt kom eleverna förbi ett hinder genom att använda sin 

kreativitet, vilket Olsson (2000) beskriver är en del av problemlösningsprocessen. 

7.2 Fokus på talen  
I de uppgifter som eleverna tilldelades fanns det viss irrelevant information, till exempel 

gällande vilket datum händelsen i uppgiften skulle ske. Detta var det ingen av eleverna som 

reagerade på, varken i porslinsfigursuppgiften eller i kalasuppgiften. Det kan liknas vid Fuchs 

m.fl. (2006) punkter om vilka strategier som kan användas vid problemlösning, nämligen att 

bortse från irrelevant information. I samma punkter står det att en strategi är att leta efter 

relevant information som inte är siffror. Den här strategin använde majoriteten av eleverna sig 

av, dock var det vissa par som missade det, särskilt de elever som löste 
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porslinsfigursuppgiften. Här belyser Fuchs m.fl. (2006) lärarens roll att tillsammans med 

eleverna diskutera vad som är irrelevant information. 

De flesta av de elever som angrep porslinsfigursuppgiften började med att konstatera att de 

skulle välja tal som sammanlagt skulle bli 150. En anledning till att vissa elever trodde att de 

skulle komma upp till exakt 150 kan bero på det som stödmaterialet från Myndigheten för 

Skolutveckling (2007) kallar för signalord, det vill säga ord som elever kan koppla till ett visst 

räknesätt. I porslinsfigursuppgiften fanns det några ord som, inte var, men som kunde tolkas 

som signalord, nämligen ”mer än”. De orden menar Myndigheten för Skolutveckling (2007) 

kan koppas till addition. En möjlig tolkning är att eleverna antingen kopplade orden ”mer än” 

till just addition och inte funderade vidare på kontexten, eller att eleverna helt enkelt missade 

både orden och kontexten och bara antog att det skulle bli det exakta talet 150.  

En annan anledning till att eleverna ville komma upp till ett precist antal behöver inte bero på 

enstaka ord, utan på bristande förståelse för texten, vilket Rystedt och Trygg (2005) samt 

stödmaterialet från Myndigheten för Skolutveckling (2007) tar upp. En annan anledning till 

att eleverna antog att de skulle komma upp till exakt 150 kan bero på att eleverna trodde att 

det enbart fanns ett svar som var korrekt, trots att vi i instruktionerna till eleverna berättade 

för dem att det inte fanns något rätt eller fel svar. Det stämmer överens med Palms (2008) 

tankar angående att det finns en risk för att elever enbart ser svaret som det viktiga, och inte 

vägen till svaret. 

När det gäller porslinsfigursuppgiften var det endast ett par som diskuterade vad ordet ”mer 

än” betydde och gav orden synonymer för att lättare förstå vad orden betydde för kontexten. 

Att eleverna har samma förståelse kring olika begrepp är enligt Björklund (2010) en 

förutsättning för att en diskussion kring ett problem ska kunna fungera. Elevernas reflektion 

kring orden skedde spontant, vilket Rystedt och Trygg (2005) menar är en av fördelarna med 

att elever diskuterar med varandra.  

7.3 Elevens tolkning av uppgiften – talen i åtanke  
Att elever enbart ser svaret som det viktiga, så som Palm (2008) antyder kan vara en 

bidragande faktor för hur lösningen av porslinsfigursuppgifterna samt en av kalasuppgifterna 

fortlöpte. Eleverna började, efter diskussionerna kring talet 150, direkt att börja räkna. Inga 

reflektioner fanns kring kontextens innehåll. Ett av de paren som löste kalasuppgiften valde 

att lösa problemet på liknande sätt som majoriteten av eleverna som löste 

porslinsfigursuppgiften gjorde, nämligen genom att enbart fokusera på talen. Eleverna 
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lyckades att lösa kalasuppgiften då det inte fanns några svar som var rätt eller fel, men utan att 

fundera på om det som de löste var rimligt sett till uppgiftens fråga. Det fanns inga 

reflektioner kring hur många de skulle bjuda eller andra logiska resonemang som hade med 

uppgiftens verkliga sammanhang att göra. Det stämmer överens med Palms (2008) tankar 

kring att elever som enbart fokuserar på tal inte använder sig av logiska strategier, vilket 

författaren menar kan bli ett problem vid problemlösning, och som kan resultera i orimliga 

svar. 

Som ovan skrivits så löste eleverna uppgiften, fast på ett sätt som inte representerar 

verkligheten. Det motsätter Palm (2008) som menar att elever lättare använder sig av sina 

erfarenheter om uppgiften är verklighetsnära, även om majoriteten av de som löste 

kalasuppgiften faktiskt använde sig av sina erfarenheter. Det kan finnas olika anledningar till 

att eleverna inte använde sina erfarenheter. Det kan vara så som stödmaterialet från 

Myndigheten för Skolutveckling (2007) menar, att eleverna inte förstår den underliggande 

information som finns i texten. Stödmaterialet tillsammans med Rystedt och Trygg (2005) 

menar att bristande förståelse för texten kan bli ett hinder för eleven att uppfatta det egentliga 

matematiska problemet. Anledningen till att elever inte använder sina erfarenheter kan också 

vara så som Chamberlin (2010) beskriver är ett problem vid lösning av matematikuppgifter, 

nämligen att elever enbart letar efter tal i texten. En möjlig tolkning är att båda dessa 

anledningar var inblandade, att bristande förståelse för texten ledde till ett sökande efter tal, 

och reflektioner kring ett verkligt sammanhang kunde inte dras. En bristande förståelse för 

texten kan i sin tur bero på att eleverna inte kunde sätta sig in i det sammanhang som skedde 

med porslinsfigurerna, att talen på figurerna blev för abstrakt. 

De paren som gjorde om uppgiften till ett mer verkligt sammanhang visar på att det fanns 

potential i den icke verklighetnära uppgiften att sätta den i ett sammanhang. För att 

undkomma problemet med bristande förståelse för texten belyser både Rystedt och Trygg 

(2005) samt stödmaterialet från Myndigheten för Skolutveckling (2007) lärarens roll att 

uppmärksamma språket även i matematiken. En annan tolkning till att eleverna använde sig 

av ologiska strategier som resulterade i orimliga svar kan bero på att eleverna inte reflekterade 

över att matematik kan kopplas till verkligheten överhuvudtaget, så som Palm (2008) menar. 

Då har kontexten ingen betydelse och fokus läggs på talen.  
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7.4 Elevens tolkning av uppgiften – kontexten i åtanke  
Om en uppgift är autentisk menar Palm (2008) att det är större sannolikhet att elever använder 

sina egna erfarenheter vid lösning av problemet. Det åskådliggörs både i elevernas val 

angående det som ovan skrivits om antalet inbjudna gäster samt gällande valet att gå utanför 

ramarna. Det finns fler tillfällen under elevernas arbete med kalasuppgiften där elevernas 

erfarenheter och medvetna val blir tydliga. Några exempel är då eleverna valde varor efter 

tycke och smak samt att eleverna funderade och reflekterade kring hur viktiga varorna var i 

förhållande till priset. Detta är reflektioner som förmodligen skulle ha skett i verkliga livet 

också. Punkten som Fuchs m.fl. (2006) beskriver är att elever vid en problemlösning använder 

sig av sina egna erfarenheter. Detta återkommer genom hela lösningen av kalasuppgiften. 

Fuchs m.fl. (2006) går emot Palms (2008) tankar angående att autentiska uppgifter kan bidra 

till erfarenhetsbaserade lösningar. Fuchs m.fl. (2006) menar nämligen att elever använder sig 

av sina erfarenheter ändå, oavsett om uppgiften är verklighetsnära eller inte. Författarens 

tankar synliggörs tydligt i vår empiriska studie där vissa av de elever som löste den icke 

verklighetsnära porslinsfigursuppgiften ändrade uppgiften så att det handlade om pengar 

istället för om tal. Rystedt och Trygg (2005) kallar detta för att göra om uppgiften från det 

abstrakta till det konkreta. Van Dooren m.fl. (2007) visade dock i sin studie att kopplingen 

mellan det abstrakta och det konkreta inte alltid sker automatiskt, vilket vi kunde se hos de 

elever där ingen koppling gjordes till verkligheten utan där fokus enbart låg i att finna tal som 

var lätta att räkna ut. En möjlig tolkning till att vissa elever gjorde uppgiften konkret kan vara 

att eleverna ville förenkla för sig själva genom att se uppgiften ur ett perspektiv som låg 

närmre elevernas egna tankar och verklighet. Det kan kopplas till Fuchs m.fl. (2004), 

Chamberlin (2010) samt Alibalis m.fl. (2009) tankar kring att eleverna försökte lösa 

problemet genom att utgå ifrån sina egna erfarenheter eller genom att se likheter till tidigare 

lösta problem för att lättare kunna lösa uppgiften. 

En anledning till att eleverna gjorde om uppgiften kan vara så som Chamberlin (2010) och 

Van Dooren m.fl. (2007) skriver, att eleverna blir mer motiverade till att lösa uppgiften om 

den är verklighetnära och satt i ett sammanhang. De elever som gjorde om talen till pengar i 

porslinsfigursuppgiften var de enda paren som reflekterade över vilka figurer de valde, till 

exempel utefter färg eller antal. Om eleverna gör om uppgiften till pengar är en möjlig 

tolkning att det kan förändra elevernas perspektiv på hela uppgiften och eleverna kan vilja, 

eller till och med se det som en självklarhet, att göra uppgiften mer sanningsenlig. Det är 

enligt Alibali m.fl. (2009), Fuchs m.fl. (2004) och Palm (2008) läraren som har en viktig del i 
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att göra eleverna medvetna om kopplingen mellan nya och gamla problem. Fuchs m.fl. (2004) 

skriver även senare att utvecklande av scheman också kan ske med hjälp av kamrater.  

7.5 Tillvägagångssätt och matematiska strategier 
Elevernas olika tillvägagångsätt kan jämföras med den problemlösningsmodell som Rystedt 

och Trygg (2005) tar upp. Eleverna som använde sig av kontexten och satte uppgiften i ett 

mer verklighetsnära perspektiv använde sig utav alla de fyra steg som Rystedt och Trygg tar 

upp i problemlösningsmodellen till skillnad från de elever som bara utgick ifrån talen. De par 

som enbart fokuserade på talen hoppade direkt till steg två i problemlösningsmodellen som 

handlar om att göra upp en plan för hur det matematiska problemet kan lösas istället för att 

först skapa sig en förståelse för uppgiftens innebörd. Eleverna som inte fokuserade på själva 

kontexten hoppade även över det sista steget som handlar om att göra en återkoppling, genom 

att de inte reflekterade över det svar som de gav. En möjlig tolkning är det som tidigare 

skrivits att ologiska strategier kan bidra till oreflekterade svar.  

Alla elever i vår empiriska undersökning använde sig utav steg två och tre i 

problemlösningsmodellen genom att använda sig av sina tidigare kunskaper angående 

matematiska strategier, vilket Fuchs m.fl. (2004), Fuchs m.fl. (2006) samt Alibali m.fl. (2009) 

poängterar vikten av. De elever som fokuserade på talen använde sina tidigare erfarenheter 

och valde matematiska strategier som de ansåg var enklast att använda sig av och valde tal 

som passade den valda strategin. Det resulterade till exempel i att majoriten av eleverna 

använde strategin ”tiokompisar”. De elever som däremot fokuserade på kontexten utgick ifrån 

sina tidigare erfarenheter gällande matematiska strategier för att se vilken strategi som var 

enligt eleverna mest lämplig att använda till de specifika uträkningarna. Ett exempel är 

strategin ”uppställning”. De elever som fokuserade på talen hade inte samma behov av att 

använda sig av till exempel strategin ”uppställning” då eleverna valde tal som de kunde räkna 

ut i huvudet.   

7.6 Vikten av samarbete och kommunikation   
Elevernas samarbete hade stor betydelse för hur de kommunicerade med varandra och därmed 

hur uppgiften löstes. Vygotskij (2001), Olsson (2000), Rystedt och Trygg (2005) samt 

Myndigheten för Skolutveckling (2007) beskriver de positiva sidor som finns gällande 

samarbete. Detta kunde vi även se i vår undersökning då majoriteten av eleverna tog hjälp av 

varandra vid lösning av uppgiften och reflekterade kring sina val av strategier. Eleverna 

beskrev för varandra de matematiska strategier de använde och var noga med att båda hade en 
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förståelse för den strategi som valdes, vilket även Björklund (2010) och Foisack (2003) 

beskriver vikten av. Samma författare samt Rystedt och Trygg (2005) menar att elever går 

framåt i sin utveckling om elever diskuterar olika sidor av samma problem. Eleverna som 

deltog i vår studie blev genom kommunikationen medvetna om vilka strategier de använde 

samt varför de använde sig av dem vid förklaringen till sin kompis. Där kan läraren komma 

in, så som Wistedt (1996) beskriver, genom att hjälpa eleverna att formulera sina tankar. Ett 

exempel på en modell som läraren kan använda sig av för att möjliggöra för eleverna att 

åskådliggöra sina tankar är lesson study, som Rystedt och Trygg (2005) beskriver. Vi tolkar 

det dock som att bara för att eleverna förklarar för varandra kan vi inte vara säkra på att 

eleven förstår sin kompis strategi, ser sin egen strategi i ett nytt perspektiv och på så sätt 

utvecklas. Vygotskij (2001) beskriver det på så sätt att för att elever ska utvecklas i ett 

samarbete krävs det att eleverna ligger nära varandra i utvecklingen. Några av paren i vår 

undersökning samarbetade inte på samma sätt som de andra paren, en elev i paret tog övertag 

och löste uppgiften utan någon vidare kommunikation. Detta kan ha berott på att eleverna inte 

befann sig på samma utvecklingsnivå, så som Vygotskij beskriver.  

7.7 Slutsats, didaktiska implikationer och vidare forskning   
Utifrån den empiriska studie och analys som genomförts kan slutsatsen dras att beroende på 

hur eleven använder sig av kontexten har det betydelse för hur eleven löser problemet. Om 

eleven ser uppgiften ur ett verklighetsnära perspektiv bidrar uppgiften till att eleven använder 

sig av sina erfarenheter på ett logiskt sätt som kan jämföras med hur eleven skulle ha löst 

problemet i verkligheten, vilket även bekräftas av vissa forskare. Om eleven däremot 

betraktar uppgiften på ett sätt som inte kan jämföras med verkligheten bidrar uppgiften till att 

eleverna fokuserar mer på talen än på kontexten. Detta bidrar i sin tur till att matematiken 

kommer i fokus istället för att eleven försöker få en förståelse för det som ska räknas ut. I en 

uppgift där eleven relaterar till verkligheten får eleverna tänka ett steg längre och motiveras 

till att gå utanför ramarna för att lösa uppgiften. Detta kan jämföras med forskarnas tankar om 

att elevers motivation för att lösa uppgiften ökar vid verklighetsnära uppgifter. Det som 

styrker dessa tankar utifrån vår studie är att de elever som gjorde om talen på 

porslinsfigurerna till pengar var också de elever som gick utanför det matematiska och istället 

kopplade in sina egna tankar. De matematiska strategier som eleven väljer är beroende av hur 

han eller hon använder sig av texten. Beroende på om uppgiften tolkas som verklighetsnära 

eller inte fordras olika tankesätt där olika matematiska strategier krävs. Därför är det viktigt 

att som lärare vara uppmärksam på hur eleven egentligen ser på uppgiften.   
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När det gäller elevers samarbete drar vi slutsatsen att elever som samarbetar väl tar hjälp av 

varandra för att lösa de olika problem som uppkommer under arbetets gång genom att 

återkommande diskutera och reflektera, vilket bekräftas av forskare. När eleverna 

kommunicerade synliggjordes deras tankar och samarbetet bidrog till att eleverna blev 

medvetna om hur och varför de löste uppgiften som de gjorde samt om det som de räknat var 

rätt eller fel. Vi kunde i vår undersökning se att trots att eleverna fick uppmaningen att lösa 

problemet tillsammans var det inte alla som samarbetade. Därför är det viktigt att som lärare 

vara medveten om att bara för att elever sitter och löser en uppgift tillsammans är det inte 

självklart att eleverna tar hjälp av varandra.  

De didaktiska implikationer som vår studie kan ge är att läraren ska vara medveten om att 

beroende på uppgiftens kontext och hur eleven tolkar och använder sig av denna uppmanar till 

olika sätt att lösa uppgiften på. I läroplanen framhävs det att eleven vid problemlösning ska 

utgå ifrån vardagliga situationer. Vi vill genom vår undersökning visa och medvetandegöra att 

vardagliga uppgifter inte alltid tolkas som vardagliga för eleverna. Som många forskare 

påpekar kan samarbete bidra till utveckling, men i vår studie märkte vi att då kommunikation 

inte alltid är självklar kan läraren finnas som ett stöd för eleverna. Detta för att hjälpa eleverna 

fram i sin tankeprocess.   

Efter avslutad studie har tankar uppkommit kring hur studien hade kunnat utvecklas till vidare 

forskning. I vår empiriska studie används metoden Think aloud vilket gör att enbart en del av 

elevernas tankar framkommer. Därför hade det varit intressant att även intervjua eleverna för 

att få fram fler tankar och även se hur medvetna eleverna är kring valet av strategi. En annan 

intressant aspekt hade varit att intervjua lärare för att få en inblick i deras syn på våra 

frågeställningar.   
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Bilaga 1 
Information och samtyckesbrev till elev och vårdnadshavare. 

Hej! 

Vi är två studenter, Sofie Stigson och Susanne Maltesson. Vi läser sista året på 
lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad och håller på att skriva vårt examensarbete. Vårt 
examensarbete handlar om att vi vill undersöka vilka strategier elever använder sig av vid 
problemlösningsuppgifter i matematik. 

Vi kommer att genomföra en observation, som utgör grunden till vår studie. Eleverna kommer 
att sitta två och två och lösa en problemlösningsuppgift. Deltagandet är frivilligt och eleven 
kan när som helst dra sig ur, både under och efter observationen. 

För att underlätta vårt analysarbete kommer observationerna att spelas in och sedan skrivas 
ner. Eleverna och skolan kommer att anonymiseras och det inspelade/nedskrivna materialet 
kommer endast vi att ta del av. Efter det att vårt examensarbete är slutfört raderas materialet.  

Vi är väldigt tacksamma om ni låter ert barn medverka.  

Har ni några frågor eller funderingar kontakta gärna oss eller våra handledare!   

Kontaktuppgifter: 
     Handledare  
Sofie Stigson     Jens Lerbom 
sofsti09@student.hh.se     jens.lerbom@hh.se 
 
Susanne Maltesson    KG Hammarlund 
susmal09@student.hh.se    kg.hammarlund@hh.se 
       
 

Med vänliga hälsningar  

Sofie Stigson och Susanne Maltesson 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Elevens namn och personnummer:_____________________________________________ 

Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn får vara en del av studien JA NEJ 

Elevens underskrift:__________________________________ 

Vårdnadshavarens underskrift: _______________________________________________ 

Ort och datum:____________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Kalasuppgift 

Ni ska ha ett kalas tillsammans den 2 december. Kalaset börjar klockan 17.00. 
Ni får själva välja hur många ni vill bjuda. Ni får 150 kronor att handla för till 
kalaset. 

Ta hjälp av listan nedan och berätta vad ni handlar. 

 

o Tårta 48kronor (en tårta räcker till 6 personer) 
 

o Glass 49 kronor (ett glasspaket räcker till 7 personer) 
o Strössel 9 kronor 
o Chokladsås 6 kronor 
o Kolasås 6 kronor 

 
o Chips 12 kronor 
o Popcorn 11 kronor 
o En 2-liters läskflaska 26 kronor 

 
o Ballonger 35 kronor (en förpackning innehåller 15 ballonger) 
o Partyhattar 25 kronor (en förpackning innehåller 8 partyhattar) 
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Bilaga 3 

Porslinsfigursuppgift 

Olof och Fridolf jobbar i en porslinsfabrik. Den 2 december fick de veta att de 
skulle få välja ut några porslinsfigurer var. På varje porslinsfigur står det ett tal. 
Talen på de figurer de väljer får tillsammans inte bli mer än 150.   
 
Ta hjälp av listan nedan och berätta vilka porslinsfigurer ni tror att Olof och 
Fridolf väljer.  
 

o Rosa porslinsfigurer har talet 48 

o Vita porslinsfigurer har talet 49 

o Gula porslinsfigurer har talet 9 

o Blåa porslingsfigurer har talet 6 

o Svarta porslinsfigurer har talet 6 

o Röda porslinsfigurer har talet 12 

o Bruna porslinsfigurer har talet 11 

o Orange porslinsfigurer har talet 26 

o Gråa porslinsfigurer har talet 35 

o Gröna porslinsfigurer har talet 25  
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