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Abstract 

By finding out the pupils' choice of strategies for problem solving, we as teachers, can get a 

better understanding of their way of thinking, and thus also help them develop in their 

learning of mathematics. In a classroom environment where several different strategies could 

be found, the pupils' learning is facilitated as they, with the help of classmates, find positive 

and negative attributes of different kinds of strategies. The pupils are, in other words, each 

other's resources, rather than competitors. The main point is that the classroom environment, 

as well as the role of the teacher in the classroom, are both key elements for good 

mathematics learning. 

 

In order to increase the understanding of the pupils' choice of learning strategies, a survey was 

performed based on two school classes, one third grade and one six grade class at the same 

school. Both classes received the same mathematical problem to work with, and the strategies 

observed were analyzed and compared. The results show that the pupils' choice of strategies 

in the two grades did not differ significantly.  
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Sammanfattning 

Genom att ta reda på elevers val av strategier vid problemlösning kan vi som lärare lättare 

förstå deras tankegångar och på så sätt också hjälpa eleverna att utvecklas i sitt 

matematiklärande. En klassrumsmiljö där flera olika strategier förekommer underlättar för 

elevers lärande då de med klasskamraters hjälp får upptäcka för- och nackdelar med olika 

sorters strategier. Eleverna blir med andra ord varandras resurser, snarare än konkurrenter. 

Både klassrumsmiljön, samt lärarens roll i klassrummet, är viktiga faktorer för en god 

matematikinlärning. 

 

Denna undersökning grundar sig i ovanstående, att ta reda på elevers val av strategier. 

Datainsamlingen för undersökningen är gjord i två klasser, en tredjeklass och en sjätteklass 

vid samma skola. Båda klasserna har fått samma matematiska problem att arbeta med, sedan 

har strategierna analyserats och jämförts. Resultaten visar att elevers val av strategier i de 

båda årskurserna inte skiljer sig nämnvärt åt.  

 

Nyckelord: Matematik, problemlösning, strategier  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Matematik är en mycket gammal vetenskap. Matematiken är viktig eftersom den finns runt 

omkring oss hela tiden. Varje dag ställs vi inför en mängd olika problem, medvetet eller 

omedvetet. Vi kanske ska betala något i affären, kanske ska vi baka en kaka med en mängd 

olika ingredienser eller också kör vi bil och måste beräkna tiden för resan. Många av de 

problem vi ställs inför löser vi mer eller mindre omedvetet och med det menar jag att vi löser 

dem utan att fundera över att det i grund och botten handlar om matematisk problemlösning. 

Vi väljer, oftast snabbt, en strategi för att lösa problemet och sen funderar vi inte så mycket 

mer på situationen för snart har nästa problem dykt upp. Alla matematiska problem vi ställs 

inför i vardagen eller i skolan kräver en bra strategi för att kunna lösas. Dessa strategier är 

något som vi under vår skoltid tränar på för att sedan kunna möta vardagsmatematiken utanför 

skolan. I kursplanen för matematik (Skolverket, 2009, s. 4) står det att skolan har som uppgift 

att utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för att eleven ska kunna göra kloka 

och riktiga beslut i vardagslivet. Eftersom problemen vi ställs inför ser olika ut använder vi 

också olika strategier för att lösa dem. Det är dessa strategier som är särskilt viktiga för eleven 

att under sin skoltid träna på och lära sig för att sedan kunna plocka fram när det behövs. 

Myndigheten för skolutveckling (2007, s. 19) skriver att vid problemlösning är det inte det 

rätta svaret som är viktigt, utan processen fram till svaret. Det är med andra ord strategin som 

är viktig eftersom det är den som vi kan använda igen vid ett annat tillfälle, svaret på 

problemet har vi oftast inte någon mer användning för. Strategier är helt enkelt viktiga 

redskap som vi måste behärska för att underlätta livet.  

 

Under min studietid, samt under det år som jag själv arbetade som lärare på en F-6 skola, har 

jag förstått hur viktigt det är att elever utvecklar och hanterar många olika strategier i 

matematikundervisningen. Jag insåg att de elever som behärskade en mängd olika strategier 

förstod uppgifterna på ett djupare sätt. Dessa elever satte sig in i problemets innehåll och de 

kunde också lättare byta strategi om de kört fast. Jag vill påpeka att en snabb elev i 

matematikboken inte behöver vara en snabb elev i strategibyten. Att kunna använda strategier, 

byta strategier, samt förstå dess innebörd är otroligt viktigt för all framtida problemlösning 

som eleverna kommer att ställas inför.  
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1.2 Syfte 

Som framgår av inledningen är jag intresserad av att undersöka elevers val av strategier då jag 

tycker att strategier är viktiga för att förstå elevers matematiska tankar. Jag vill ta reda på 

vilka strategier elever använder när de ställs inför ett matematiskt problem. Jag vill också ta 

reda på om strategierna skiljer sig åt mellan två årskurser, samt vilken strategi som är 

vanligast förekommande.  

1.2.1 Frågeställningar 

Utifrån syftet har jag formulerat tre frågeställningar som jag kommer att ha som utgångspunkt 

för denna undersökning. 

 

 Vilka strategier använder elever i en tredjeklass och i en sjätteklass vid ett specifikt 

problem? 

 Skiljer sig strategierna åt mellan klasserna? 

 Vilken strategi är vanligast förekommande i de båda klasserna? 

1.2.2 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa min undersökning genom att jag på förhand väljer ett matematiskt 

problem som passar två olika årskurser. Jag kommer också att genomföra undersökningen i 

endast två klasser, en tredjeklass och en sjätteklass vid samma skola. Jag har också valt att 

inte genomföra elevintervjuer då det inte finns utrymme för det i denna uppsats.  

 

2 Litteraturgenomgång 
 

Jag vill nu ge en inblick i vad tidigare forskare och författare har skrivit om matematisk 

problemlösning. Först kommer jag att klargöra definitionen av begreppet ”problem” för att 

sedan fördjupa mig i problemlösning och dess olika strategier.   

2.1 Vad är ett problem? 

Ordet ”problem” kan för olika människor innebära olika saker beroende på situation. Det kan 

betyda allt ifrån sociala problem till matematiska problem. Därför är det viktigt att 

inledningsvis definiera ordet ”problem” för att få rätt betydelse för denna uppsats. Enligt 
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Nationalencyklopedin (ne.se) betyder ”problem” en svårighet som kräver ansträngning för att 

lösas. Problem kan också vara en uppgift som kräver tankearbete. Hagland m.fl. (2008, s. 27) 

definierar också ordet ”problem” utifrån att det krävs viss ansträngning men menar också att 

problem är en speciell sorts uppgift som en person vill eller behöver lösa. Personen har 

dessutom inte en på förhand given tanke om hur uppgiften ska lösas. Grevholm (1991, s. 150-

151) bekräftar ovanstående och lägger till att i ett problem ska eleven använda sitt förnuft för 

att lösa uppgiften. Både Hagland m.fl. (2008) och Grevholm (1991) menar att det är viktigt att 

klargöra att en rutinuppgift för en elev kan vara ett matematiskt problem för en annan elev. 

Det är elevens förkunskaper som bestämmer om uppgiften är en rutinuppgift eller en 

problemlösningsuppgift. Att som lärare säga att klassen arbetar med problemlösning på 

matematiklektionerna kan egentligen betyda att halva klassen arbetar med just 

problemlösning medan andra halvan av klassen arbetar med rutinuppgifter. Läraren måste 

vara vaksam över ordets definition.  

2.1.1 Varför problemlösning? 

Hagland m.fl. (2008, s. 13) menar att genom att arbeta med problem i 

matematikundervisningen kan eleverna utveckla sin förmåga att tänka såväl kreativt och 

självständigt som logiskt, systematiskt och strukturerat. Även Emanuelsson m.fl. (1996, s. 69) 

poängterar problemlösningens positiva egenskaper och menar att man genom problemlösning 

kan utveckla tankar, idéer, självförtroende, analysförmåga, kreativitet och tålamod. 

Problemlösning gör också så att man kan lära sig att förfina det logiska tänkandet och skaffa 

sig beredskap för att klara situationer i livet utanför skolan. Det är viktigt att eleven redan från 

början är klar över att det tar tid att lösa problem, samt att det är eleven som ska lösa 

problemet, inte läraren. Detta bekräftas av Lester (1996, s. 87) som menar att förmågan att 

lösa problem utvecklas långsamt och tar ofta mycket lång tid. Taflin (2007, s. 63) påpekar 

också att problemlösning tar tid och att det är viktigt att läraren avsätter tillräckligt med tid för 

att eleverna ska få arbeta med problemet utan att känna sig stressade.  

2.1.2 Problemlösning - från Lgr 69 till kursplan 2000 

Att lösa problem i skolan är ingen ny företeelse, snarare tvärtom, men problemlösningens 

syfte  har sett annorlunda ut i de olika läroplanerna. Wyndhamn m.fl. (2000, i Hagland m.fl. 

2008 s. 13-14) beskriver problemlösningens olika syften på följande sätt:  
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I Lgr 69 undervisade man för problemlösning. Undervisningen betonades av att först och 

främst ge eleven de nödvändigaste matematiska verktygen i form av olika tekniker.  

 

I Lgr 80 undervisade man om problemlösning. Fokus förflyttades nu mot att eleverna skulle 

förankra begrepp och förstå dem i praktiska situationer. Lgr 80 var en mycket detaljstyrd 

läroplan.  

 

I nuvarande läroplan, Lpo 94 och kursplan år 2000 har skolmatematiken fått ett vidgat 

innehåll. Undervisningen ska ske genom problemlösning. Problemlösning ses som ett medel 

för att få eleverna att tänka matematiskt och därigenom utveckla sina kunskaper i ämnet. 

Vikten av att kunna kommunicera inom matematiken betonas starkt.  

 

För att förtydliga vad Wyndhamn m.fl. (2000, i Hagland m.fl. 2008, s. 13) vill jag med hjälp 

av Skolverkets Kursplan i matematik förklara problemlösningens syften i den nuvarande 

matematikundervisningen.  

I Skolverkets ”Kursplan med kommentarer” (2009, s. 13) beskrivs de mål som eleven lägst 

ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret.  

 

Eleven ska ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att  

 kunna tolka elevnära information med matematiskt innehåll, 

 kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av vardagligt språk, 

grundläggande matematiska begrepp och symboler, tabeller och bilder, samt 

 kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lösningsmetoder och räknesätt samt 

uppskatta och reflektera över lösningar och deras rimlighet.  

 

Skolverket (2009) kommenterar målen och förklarar att:  

Det är viktigt att komma ihåg att elevers matematiska utvecklingsprocess 

 inte går att dela upp i punkter eller färdigheter på det sätt som görs i mål  

att uppnå för årskurs tre. Målen är beroende av varandra, går in i varandra  

och kan i undervisningen inte delas upp och utvecklas var för sig utan hänger   

ihop som en helhet (s. 12). 

 

De tre första målen utgör alltså en ram för hela den matematiska undervisningen. Utifrån 

denna ram förstår vi att problemlösningen har en väsentlig roll i undervisningen, vilket 

Wyndhamn m.fl. påvisar i sitt resonemang. Intressant är att ”Myndigheten för skolutveckling” 

(2007, s. 19) också beskriver matematikens förändrade syften genom läroplanerna. De menar 
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att problemlösningen har fått en allt mer central roll i undervisningen och förklarar att det i 

den senaste kursplanen från år 2000 finns en betoning på hur eleverna kommer fram till och 

resonerar kring sina lösningar. Med andra ord har strategierna blivit allt mer viktiga.  

2.3. Lärarens roll i klassrummet 

Lärarens roll i klassrummet är mycket viktig för en välfungerande problemlösningsmiljö. 

Taflin (2007, s. 17) påpekar att eleverna är varandras resurser och kan bidra till många 

intressanta diskussioner i ett klassrum och det är lärarens uppgift att forma denna tillåtande 

miljö. I klassrumsmiljön är elevernas olika lösningsstrategier viktiga, ett klassrum där endast 

en lösningsstrategi existerar bidrar inte till några djupa diskussioner och eleverna blir snarare 

varandras konkurrenter. Det är med andra ord oerhört viktigt att som lärare låta eleverna få 

diskutera och delge varandra sina matematiska tankar när man arbetar med problemlösning. 

Vygotskij (Ahlberg, 1995, s. 42-43) menar att ett barn som arbetar på egen hand kan utföra 

uppgifter och tillgodogöra sig kunskaper på en viss nivå. Han förklarar också hur viktigt det 

är att elever arbetar tillsammans och lär av varandra för att bli mer kompetenta inom ett 

område. ”De internaliserar kunskapen och gör den till sin egen och behärskar själva det som 

de vid ett tidigare tillfälle behövde hjälp för att klara” (ibid, s. 42-43). Med Vygotskijs 

perspektiv i klassrummet ska eleverna uppmuntras att uppsöka kamrater när de behöver hjälp, 

de ska med andra ord uppmuntras till att ”fuska och låna”, vilket i det här sammanhanget kan 

upplevas som något positivt. ”Det du inte har i det egna huvudet kan du låna från en kamrat” 

(Strandberg, 2006, s. 59). En lärare med detta perspektiv i klassrummet får inte bara elever 

som är intresserade och nyfikna. Eleverna lär sig att bidra med det man har och med det man 

kan, eleverna blir helt enkelt generösa och hjälpsamma i ett tryggt klassrumsklimat 

(Strandberg, 2006, s. 60-61). I lärarrollen ingår det också att ha rimliga förväntningar på alla 

elever, samt att visa eleverna att de arbetar för sin egen skull, inte för lärarens tillfredsställelse 

(Bergius & Emanuelsson, 2008, s. 11). Det är läraren som hela tiden ska leda arbetet framåt 

och det är viktigt att eleverna känner tilltro till läraren.  

2.4 Olika strategier 

För att lösa matematiska problem använder vi oss av olika strategier, ibland utan att vi tänker 

på det. Från början användes ordet strategi endast inom militära kretsar för att nå såväl 

krigsmål som övergripande mål. Ordet strategi har sedan överförts till andra områden så som 

matematik (nationalencyklopedin). Inom matematiken används strategier för att nå ett mål 
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eller ett svar. Människan har i alla tider använt strategier även om vi inte alltid har använt just 

ordet strategi.  

 

Pólya och Schoenfelt (1945 resp. 1985 i Taflin, 2007, s. 68) menar att valet av strategier och 

heuristiska lösningsmetoder är nära sammankopplade med varandra. Heuristik betyder att en 

praktisk metod används för att föreslå lösningar till ett problem, det finns dock ingen garanti 

för korrekta lösningar (nationalencyklopedin). Pólya (1970) förklarar vikten av 

problemlösningens fyra faser när man ska lösa ett matematiskt problem. Den första fasen är 

viktig för att problemlösaren ska förstå problemet samt vad det är som söks för att komma 

fram till en idé om hur problemet ska lösas. När man har kommit på en idé gör man en plan, 

vilket är den andra fasen. I den tredje fasen ska planen genomföras för att problemlösaren i 

den avslutande och fjärde fasen ska kunna se tillbaka på den färdiga lösningen. Då ska 

problemlösaren kunna granska och diskutera lösningen och eventuellt behöver kanske 

problemet lösas på ett annat sätt om inte lösningen är relevant. I resultatet för denna 

undersökning har jag även valt att hänvisa till Lesters (1996, s. 88) definierade strategier 

varför de presenters kort nedan.  

 

 Rita bilder 

 Söka mönster 

 Arbeta baklänges 

 Göra en lista 

 Skriva upp en ekvation 

 Dramatisera situationen 

 Göra en tabell eller ett diagram 

 Gissa och pröva 

 Lösa ett enklare problem 

 Använda laborativt material eller modeller 

 

I denna undersökning kommer troligtvis inte strategier som att skriva upp en ekvation eller 

dramatisera situationen förekomma då de strategierna inte är aktuella för mitt valda problem 

som presenteras närmare under avsnitt 3.1.1.  
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3 Metod 
 

För att finna svar på mina tre frågeställningar har jag valt att besöka två klasser vid samma 

skola, en tredjeklass och en sjätteklass för att låta eleverna i de båda klasserna arbeta med 

exakt samma matematiska problem. För att hitta ett problem som skulle passa de båda 

åldersgrupperna har jag valt ett problem från boken ”Rika matematiska problem” (Hagland 

m.fl, 2008). Detta för att vara helt säker på att uppgiften är ett välkonstruerat och beprövat 

problem, problemet heter ”Glassarna”. 

3.1.1 Problemet ”Glassarna” (se bilaga 1) 

Problemet ”Glassarna” går ut på att hjälpa Lisa som står i glasskiosken. Hon ska köpa en glass 

med två kulor och har fyra olika smaker att välja mellan. Frågan lyder: ”På hur många olika 

sätt kan hon välja sin glass”? Problemet innehåller även en följdfråga där eleverna ska hitta 

på ett eget likande matematiskt problem. Denna fråga tog jag bort eftersom min undersökning 

går ut på att ta reda på elevernas val av strategier i ett redan konstruerat problem. Det finns 

många olika sätt att tolka uppgiften och antalet lösningar är förstås beroende på vilka villkor 

som ska gälla. En diskussion som kan uppstå är t.ex. om en glass med smakerna jordgubb – 

banan är en likadan glass som banan – jordgubb. En annan diskussion som kan uppstå är om 

glassen måste innehålla kulor av olika smaker för att räknas som en glass.  

3.1.2 Tänkbara strategier 

Jag valde problemet eftersom det passar de flesta elever oavsett ålder. De kan känna igen sig i 

problemet eftersom de själva med all sannolikhet någon gång har stått vid en glasskiosk för att 

köpa ”kulglass”. Problemet går också att lösa med en mängd olika strategier, vilket är 

lämpligt eftersom jag vill studera vilka strategier elever i olika åldrar använder. Jag ska nu 

presentera några tänkbara strategier som eleverna kan tänkas använda sig av (Hagland m.fl, 

2008, s. 39-44).  

o Bokstäver/Kodning 

Eleven kan skriva av smakerna med bokstäver, siffror eller rita kulorna i olika 

färger för att sedan kombinera den ena smaken med andra smaker tills alla 

smaker är använda. I denna strategi kan eleven även förkorta smakernas namn 

till att endast använda smakens begynnelsebokstav. T.ex. jp är jordgubb – 

päron.  
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o Dra streck 

Eleven kan också rita fyra olika färger (på rad) där varje färg är en smak eller 

skriva smakernas namn med bokstäver. Sedan drar eleven streck mellan 

smakerna till alla smaker är använda och slutligen räknas strecken.  

 

o Logisk kombination 

Eleven kan inse att varje ny smak som tillkommer kan kombineras precis en 

gång var med de smaker som finns sedan tidigare. Två smaker ger en 

kombination. Tre smaker ger (1+2) 3 kombinationer. Fyra smaker ger (3+3) 6 

kombinationer. Eleven kan även rita upp detta resonemang för att få en tydlig 

bild av händelseförloppet. 

 

o Rad- eller kvadratkombination 

En annan uttrycksform är när eleven kommer på att den första smaken kan 

kombineras en gång med de andra tre smakerna. Den andra smaken kan 

kombineras med de två kvarvarande smakerna och slutligen kan den näst sista 

smaken kombineras med den sista smaken. Detta resonemang kan illustreras 

med smakerna på rad eller med smakerna i en kvadrat. Även detta ritas med 

fördel upp för att visa tankegången tydligare.  

 

o Tabell 

Att rita en tabell är också en uttrycksform. Vill eleven inte använda samma 

smaker stryker man sedan de i diagrammet, liksom om man inte vill att 

jordgubb – päron och tvärtom ska räknas som två olika smaker. 

 

o Träddiagram 

Att göra ett träddiagram utgår från samma princip som vid en tabell.  

 

Dessa strategier som jag har presenterat ovan finns det givetvis varianter av, detta är fem 

vanliga strategier för att lösa just problemet ”Glassarna”. Eftersom jag är intresserad av 

elevernas strategier som de använder för att komma fram till svaret anser jag att jag inte ska 

ge eleverna några villkor för att lösa problemet. Det är upp till varje elev att bestämma hur 
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han eller hon tolkar frågan. Om jag skulle ge dem villkor har jag också styrt deras strategiska 

tankar, vilket jag absolut inte vill.  

3.2 Datainsamlingsmetod/Urval 

Jag genomförde undersökningen i endast två klasser om ca 20 elever. Jag hade på förhand 

bestämt att problemet skulle genomföras på en och samma skola i en sjätteklass och i en 

tredjeklass, men skolan är slumpvis vald. Dagen då jag besökte skolan var det 20 elever i 

klass tre och 21 elever i klass sex. Ett par elever i varje klass var frånvarande eller hade annan 

undervisning. Jag anser att det för undersökningens resultat inte spelar någon roll med en 

elevs skillnad mellan klasserna då jag kommer att resovisa resultatet klassvis.  

 

Jag har valt denna undersökningsform eftersom jag anser att jag kommer att få ett brett och 

innehållsrikt underlag för att kunna svara på frågeställningarna. Jag valde också att genomföra 

undersökningen i helklass för att inte behöva välja ut vilka elever som skulle få genomföra det 

matematiska problemet. Jag tyckte att det fanns en för stor risk för bristande och felaktigt 

underlag om jag skulle ha valt ut elever från klasserna.  

3.3 Etiska principer 

Jag har i denna undersökning tagit stor hänsyn till de etiska principer som råder vid svensk 

forskning (Bryman, 2006, s. 440-441). De personer/elever som ingår i min underökning blev 

först informerade om undersökningen syfte, samt att deltagandet var frivilligt. I själva verket 

var uppgiften inte frivillig då lärarna ville att alla elever skulle genomföra problemet under 

matematiklektionen. Det var med andra ord frivilligt att lämna lösningen till mig. Vad det 

gäller samtyckekravet bestämde lärarna i de båda klasserna att föräldrarna inte behövde 

informeras mer än att eleverna själva berättade hemma om undersökningen. Eftersom 

eleverna fick vara anonyma i sina lösningar går det inte att i efterhand spåra eleverna. Om 

någon förälder skulle ha någon invändning skulle detta naturligtvis respekteras. Slutligen har 

jag också tagit hänsyn till nyttjandekravet då de insamlade uppgifterna endast används till 

denna undersöknings ändamål.  

3.4 Genomförande 

Eftersom jag vill se vilka strategier eleverna använder sig av ansåg jag att det var viktigt att 

eleverna hade tillgång till olika sorters material under tiden de arbetade med problemet. Då 
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inte konkret material, så som centikuber, klossar etc. fanns i klassrumsuppsättningar var jag 

tvungen att hämta det i materialförrådet. Före lektionens start lade jag alltså blankt papper, 

rutat papper, färgat papper, färgpennor, miniräknare, saxar och centikuber på ett bord längst 

fram i klassrummet (borden fanns i klassrummet sedan tidigare). När jag sedan hade 

presenterat mig själv och syftet med undersökningen läste jag uppgiften högt för hela klassen 

för att sedan svara på eventuella frågor. De blev informerade om att de fick lösa uppgiften 

precis hur de ville och att de fick använda vad som helst i klassrummet. Materialbordet 

presenterades aldrig närmare då det skulle kunna hindra deras egna matematiska tankar. När 

sedan eleverna var redo bad jag dem först tänka ut hur de hade tänkt lösa problemet sedan 

delade jag ut uppgiftspappret (se bilaga 1). Om de behövde annat papper eller dylikt för att 

lösa problemet var de tvungna att gå fram till ”materialbordet”. Om jag hade delat ut t.ex. ett 

rutat papper i samband med att jag delade ut uppgiften hade jag möjligen kunnat leda dem in i 

en strategi som de själva inte hade valt, vilket hade blivit missvisande för undersökningen. 

Eleverna fick lösa uppgiften enskilt. Om eleverna redovisade strategierna otydligt fick de 

förklara för mig, samt skriva ner det på sitt papper. Detta gjorde att eleverna inte behövde 

skriva namn på lösningarna, jag diskuterade oklarheter med dem direkt i klassrummet. Vid 

lektionens slut, 60 minuters lektion i båda klasserna, samlade jag in lösningarna.  

3.5 Reliabilitet och validitet – trovärdighet och äkthet 

Reliabilitet och validitet är enligt Bryman (2006, s. 257) av stor vikt för att få en bild av 

kvaliteten i en undersökning. Vidare menar Bryman (ibid) att det finns många forskare som 

har diskuterat hur relevanta dessa båda begrepp är för just kvalitativa undersökningar då de 

nästan enbart är relevanta för kvantitativa undersökningar. Definitionsmässigt rör t.ex. 

validitet nästan bara mätning vilket inte är det huvudsakliga området i en kvalitativ 

undersökning (ibid). I mitt fall skulle man kunna anpassa begreppet ”mätning” till att jag 

mäter det som jag har tänkt göra, undersöka strategier. Guba & Lincoln (1994, i Bryman, 

2006, s. 258) föreslår två andra grundläggande kriterier för bedömning av kvalitativ 

undersökning, nämligen trovärdighet (trustworthiness) och äkthet (authenticity), vilket 

betyder graden av trovärdighet i undersökningen, samt hur äkta och tillförlitlig 

undersökningen är. I mitt fall, då jag inte har använt mig av intervjuer, kan trovärdigheten och 

äktheten bli något högre eftersom jag har elevernas lösningsstrategier nedskrivna och ritade 

på papper. Jag behöver inte i lika stor utsträckning tolka deras svar. Dock kan vissa lösningar 

vara bristfälliga men detta har jag försökt att undvika då jag diskuterat lösningen med i stort 
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sett alla elever. Könsfördelningen i klasserna är inte något jag kan se som ett hinder för 

varken äktheten eller trovärdigheten. Klasserna är slumpvis valda och lösningarna är 

anonyma, vilket gör att jag i resultatet inte kommer att varken redogöra eller redovisa för 

könsfördelningen i klasserna. Det enda som jag kan se som kan sänka trovärdigheten och 

äktheten är att jag ställde in material i klassrummet före lektionens start. Detta för att eleverna 

skulle få tillgång till olika sorters material. Det är en svår balansgång att gå när man vill få ut 

så mycket som möjligt av en undersökning. Detta kan ha påverkat utgången, jag tror trots allt 

inte det med tanke på att nästan inga elever använde sig av materialet.  

 

4. Resultat 

För att analysera elevernas lösningar har jag till att börja med grupperat lösningarna klassvis. 

Elevernas lösningar stämmer väl överens med Hagland m.fl. (2008, s. 39-44) tänkbara 

lösningar för just problemet ”Glassarna”, varför jag har valt att gruppera dem efter de redan 

presenterade strategierna tidigare i texten.  

4.1 Lösningsstrategier i klass 3 

I klass tre har framförallt en huvudtyp av strategi framkommit, att skriva av smakerna med 

bokstäver, siffror eller ritat färgade glasskulor för att sedan kombinera ihop smakerna med 

varandra. I klass tre har det även förekommit mer avancerade strategiförsök som med hjälp av 

muntlig förklaring har kunnat fullföljas.  

4.1.1 Strategi – Bokstäver/Kodning 

18 av 20 elever skrev av smakerna, ritade smakernas färger eller kodade med siffror och 

kombinerade dem med andra smaker efter de villkor som de bestämde sig för skulle gälla. 13 

av dessa 18 elever valde att använda sig av bokstäver. 5 av dessa 18 elever valde att rita 

smakerna med hjälp av färgpennor och en elev kodade med siffror. Så här kunde början på en 

lösning med strategin bokstäver/kodning se ut: 

 

Bokstavskodning: 

Päron – Jordgubb 

Körsbär – Päron 

Körsbär – Banan 
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Banan – Jordgubb 

Päron – Päron  

osv. 

 

Färgkodning: 

 

            Banan    + 

 

            Körsbär    + 

 

            Jordgubb    + 

   osv. 

            Päron  

 

 

Jag vill tillägga att 2 av de 18 eleverna som hade valt denna strategi inte klarade att fullfölja 

den och lämnade in ofullständiga svar. De valde att kombinera glassarna med både hela och 

halva kulor, t.ex. att en halv kula av varje sort var ett kombinationssätt. De hade alltså inte 

bestämt sig för vilka villkor som skulle gälla, vilket gjorde att uppgiften blev för svår att lösa. 

När dessa två elever tyckte att de hade hjälpt Lisa att kombinera ett antal olika glassar tyckte 

de att de var färdiga med uppgiften. Eleverna förstod inte hur problemet skulle lösas, de 

förstod inte heller att det fanns ett slutgiltigt svar beroende på villkoren. En av dessa två 

elever sa: Jag förstår liksom inte, det är ju så lätt det här. Man kan ju bara ta olika sorter, det 

är ju inte alls svårt (min observation). Eleven skrev ner olika kombinationer, mest halva 

kulor. I detta läge valde jag att inte lotsa eleven vidare.   

4.1.2. Strategi – rad- eller kvadratkombination 

2 av 20 elever valde strategin rad- eller kvadratkombination. Den ena eleven använde sig av 

smaktavlan på uppgiftspappret (se bilaga 1). Eleven ritade och skrev av den kvadratiska 

smaktavlan på sitt lösningspapper och drog sedan streck mellan smakerna. När elevens svar 

blev att Lisa kunde välja sin glass på 16 olika sätt frågade jag eleven hur den hade tänkt. 

Förklaringen löd ungefär så här: Jag drog streck mellan de olika smakerna, sen tog jag 

smakerna tvärt om och sen tog jag samma smaker på fyra glassar. Eleven drog alltså först 6 

streck mellan smakerna och tänkte sedan ytterligare 6 streck för att sedan addera de sista 4 
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smakerna = 16. Eleven klarade inte att redovisa detta på pappret då en viss tveksamhet fanns 

men med en muntlig förklaring förstod jag vad eleven menade. Ur min synvinkel var den 

skriftliga lösningen något bristfällig då det ej gick att följa elevens tankegång.  

 

Den andra eleven som valde samma strategi men med en annan variant skrev smakernas 

begynnelsebokstav med lite mellanrum under varandra. Sedan drog eleven systematiska 

streck från den första smaken till den andra, till den tredje osv. Observera att denna strategi 

skiljer sig från strategin ”dra streck” då strecken i den strategin inte är systematiskt dragna. 

Eleven kom fram till att Lisa kunde välja sin glass på 10 olika sätt och förklarade de med att 

först blev det 6 olika glassar och sedan kunde 4 glassar ha en och samma smak. Eleven kunde 

inte skriftligen förklara sin strategi fullt ut, utan förklarade den till viss del muntligt för mig. 

Även i detta fall var den skriftliga lösningen något bristfällig då det inte gick att utläsa hur 

svaret kunde bli 10 då det endast fanns 6 streck på pappret.  

 

Så här kunde början på en lösning med strategin kvadratkombination se ut: 

 

 Kvadratkombination    

 

 

 

 

 

4.2 Lesters strategier 

Enligt Lesters lösningsstrategier (1996, s. 88) använde sig eleverna av strategier som: 

 Rita bilder 

 Göra en lista 

 Göra en tabell  

Nästa steg för eleverna är att ”söka ett mönster”, många av eleverna är på väg mot denna 

strategi. Vanligast förekommande är strategin ”Göra en lista”.  
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4.3 Elevernas svar 

Jag vill nu redogöra för elevernas olika svar. Dessa svar är olika beroende på vilka villkor de 

bestämde sig för skulle gälla. I min undersökning lägger jag inte någon stor vikt vid elevernas 

svar då jag är inriktad på elevernas strategier för att komma fram till svaret. I denna 

undersökning är det alltså processen som ligger i fokus. Jag vill ändå redogöra för 

lösningarnas olika svar men kommer inte att kommentera dem mycket närmare än så här.  

 

 1 av 20 elever svarade att Lisa kan välja sin glass på 6 olika sätt. 

 11 av 20 elever svarade att Lisa kan välja sin glass på 10 olika sätt. 

 6 av 20 elever svarade att Lisa kan köpa sin glass på 16 olika sätt. 

 2 av 20 elever lämnade in ofullständig lösning. 

 

Under min observation i klassrummet samt när jag i efterhand har analyserat elevernas 

lösningar kan jag till viss del skönja att vissa av de elever som svarade att Lisa kunde välja sin 

glass på 16 olika sätt inte hade uppfattat att man kunde bestämma egna villkor för uppgiften. 

De genomförde uppgiften utan att reflektera över att vissa glassar blev exakt lika, endast 

glasskulans placering på struten skiljde. De elever som svarade att Lisa kunde välja sin glass 

på 10 eller 6 olika sätt var i större utsträckning noggrannare med att ingen glass fick vara den 

andra lik. Många av dessa elever hade redan innan de satte igång med att lösa uppgiften en 

klar tanke med hur deras glassar skulle få se ut.  

4.4. Lösningsstrategier i klass 6  

I klass sex har framförallt en huvudtyp av strategi förekommit, bokstäver/kodning, precis som 

i klass tre. Det har även förekommit strategier i form av tabell och dra streck i kvadrat/rad. 1 

av de 21 eleverna lämnade in en ofullständig lösning då eleven valde att använda halva kulor, 

vilket blev för svårt, eleven hade inte bestämt vilka villkor som skulle gälla. 

4.4.1. Strategi – Bokstäver/Kodning 

17 av 21 elever valde strategin bokstäver/kodning då de gav varje smak en färg, siffra eller 

skrev smakernas namn med bokstäver eller med begynnelsebokstäver. Dessa färger, siffror 

och ord kombinerade de sedan ihop beroende på vilka villkor de hade bestämt skulle gälla. 9 

av 17 elever använde sig av bokstäver. 6 av 17 elever ritade färgklickar, 2 av 17 elever kodade 
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med siffror. Alla 17 eleverna klarade att genomföra den valda strategin. Så här kunde början 

på en lösning med bokstäver/kodning som strategi se ut:  

 

Siffror: 

1 Banan  1+2 

2 Körsbär  3+4 

3 Jordgubb  4+1 

4 Päron  2+4 

  3+1 

  osv. 

 

Begynnelsebokstav (tabell): 

J = Jordgubb  JJ       PP       BB      KK 

P = Päron  JP      PB       BK 

B = Banan  JB     PK 

K = Körsbär  JK 

 

4.4.2. Strategi – rad- eller kvadratkombination 

4 av 21 elever valde strategin rad- eller kvadratkombination. 3 av dessa 4 elever valde 

kvadratkombination, de använde sig av smaktavlan på uppgiftspappret (se bilaga 1) och drog 

streck mellan smakerna/symbolerna. Dessa tre elever fick svaret 10 vilket redovisades med 

6+4 = 10. De drog sex streck i tavlan och sedan adderade fyra eftersom fyra glassar hade två 

likadana kulor. Eleven som använde sig av radkombination fick svaret 6 då det blev sex 

dragna streck mellan smakerna. Alla elever klarade att fullfölja sina strategiska tankar. Så här 

kunde en lösning med radkombination som strategi se ut: 

 

 

 

 

4.5. Lesters strategier 

Enligt Lesters lösningsstrategier (1996, s. 88) använde sig eleverna av strategier som: 
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 Rita bilder 

 Göra en lista 

 Göra en tabell  

Nästa steg för eleverna är att ”söka ett mönster”, många av eleverna är på väg mot denna 

strategi. Vanligast förekommande är strategin ”Göra en lista”. Dessa strategier skiljer sig inte 

nämnvärt åt från treornas val av strategier.  

4.6 Elevernas svar 

Precis som i avsnitt 4.3 kommer jag att redovisa elevernas svar trots att det inte är svaret som 

väger tungt i denna undersökning. Jag kan trots allt se en vits med att redovisa svaret då det 

kan vara intressant att se vilket svar som är mest frekvent, vilket betyder att man också kan se 

vilket villkor som var mest frekvent.  

 

 5 av 21 elever svarade att Lisa kan välja sin glass på 6 olika sätt. 

 14 av 21 elever svarade att Lisa kan välja sin glass på 10 olika sätt. 

 1 av 21 elever svarade att Lisa kan köpa sin glass på 16 olika sätt. 

 1 av 21 elever lämnade in ofullständig lösning. 

 

I ovanstående resultat kan man urskilja att 19 elever i klass sex bestämde villkor för 

uppgiften. Eleven som fick svaret 16 kan också ha bestämt villkor men detta är mer ovisst.  

 

4.7 Resultatsammanfattning 

För att knyta ihop resultatet med mina frågeställningar följer här en kort 

resultatsammanfattning.  

 

            Frågeställningar: 

 Vilka strategier använder elever i en tredjeklass och i en sjätteklass vid ett specifikt 

problem? 

 Skiljer sig strategierna åt mellan klasserna?  

 Vilken strategi är vanligast förekommande i de båda klasserna? 
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De strategier som flest elever i tredjeklass använde vid det specifika problemet är framförallt 

strategi – bokstäver/kodning, med andra ord ”göra en lista” enligt Lesters (1996) strategier.  

 

I sjätteklassen var också strategi – bokstäver/kodning vanligast förekommande, vilket även 

för sjätteklassarna innebär att flest elever har använt sig av att ”göra en lista”. 

 

Elevernas val av strategier skiljer sig inte åt mellan de båda klasserna. 

 

5 Diskussion 
 

För att söka svar på mina tre frågeställningar valde jag att genomföra en kvalitativ 

datainsamlingsmetod där jag ville samla in matematiska strategier från två olika årsklasser. 

Jag är mycket nöjd med mitt val av metod då jag fick ut mycket av elevernas lösningar. Jag 

kan i efterhand se att jag inte hade behövt ställa in material i klassrummet då eleverna inte 

använde sig av det, men detta var svårt att förutse.  Under arbetets gång har det varit en 

trygghet för mig att jag valde ett på förhand redan konstruerat problem. Jag har känt en 

säkerhet i att problemet är beskrivit och accepterat av välkända forskare som t.ex. Taflin. 

Detta gör också att undersökningens genomförande och resultat står på stadigare ben.  

 

Svaren på mina tre frågeställningar som sammanfattades i avsnitt 4.7 visar att eleverna i både 

trean och sexan framförallt använde sig av att göra en lista. Strategierna skiljer sig inte 

anmärkningsvärt åt. Många i klass tre använde sig av bokstäver/kodning, en strategi som är 

tydlig, då smakernas namn/färg inte går att ta miste på. Att båda klasserna valde dessa 

strategier kan bero på problemtypen. Problemet gick relativt snabbt att lösa med denna 

strategi. Om problemet skulle utvecklas, om Lisa skulle välja tre kulor på sin glass eller om 

antalet smaker skulle öka, skulle troligtvis de strategierna bli ohållbara. Hagland m.fl. (2008, 

s. 39) skriver att problemet ”Glassarna” har engagerat elever från förskola till studenter på 

högskola och universitet. Allt beror på hur problemet anpassas. Problemets ”poäng” kan vara 

att eleverna ska träna på att komma fram till en generell regel. Då upptäcker eleverna att 

samma problem kan lösas med en mängd olika strategier och att vissa strategier lämpar sig 

bättre när problemet är enklare medan andra strategier är betydligt bättre när problemet är 

förändrat till en mer avancerad nivå.  
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5.1 Glassproblemets frågeformulering 

När jag presenterade problemet i de båda klasserna märktes en markant skillnad på hur 

problemet uppfattades bland eleverna. När jag hade presenterat problemet för sjätteklassarna 

ställdes inga frågor om problemets innehåll. De flesta uppfattade direkt vad som var 

huvudfrågan i problemet och jag kan i efterhand se att många började arbeta efter Pólyas 

(1970) fyra faser, där den första fasen var att förstå problemet och hitta en idé för att lösa det. 

För tredjeklassarna däremot var det svårare att uppfatta problemets innehåll. Många elever 

ställde frågor om meningen ”på hur många olika sätt kan hon välja sin glass”. Det var svårt 

för tredjeklassarna att uppfatta problemets huvudfråga. Många elever förstod inte att det fanns 

ett slutgiltigt svar på problemet, kanske var problemet för vardagsanknutet. Taflin (2007, s. 

35) beskriver problematiken med att använda för verklighetsbaserade problem. Det finns en 

risk med att vissa elever missförstår informationen i texten eller feltolkar enstaka detaljer. För 

vissa elever i klass tre fanns det en viss tendens till detta då flera elever hade svårt att förstå 

problemets innehåll. I detta läge valde jag att inte lotsa eleverna, jag gav dem ingen hjälp mer 

än att de fick läsa problemformuleringen högt för mig. Taflin (ibid.) menar att genom att ofta 

lösa många olika sorters matematiska problem, tränas förmågan till att bli en god 

problemlösare. Svag textförståelse kan vara en orsak till elevers bristande förmåga vad det 

gäller problemlösning, vilket i förlängningen leder till att elevens matematiska strategier inte 

tränas i samma utsträckning som en elev med god textförståelse.  

 

5.1.1 Eleverna bestämde problemets villkor  

För att inte styra elevernas strategiska tankar valde jag att inte bestämma vilka villkor som 

skulle gälla för problemet, detta fick eleverna själva göra. Elevernas svar tyder på att fler 

elever i klass sex valde vilka villkor som skulle gälla. I klass tre har 6 av 20 elever svarat 16 

olika sätt medan endast en elev i klass sex gav samma svar. Detta kan hänga ihop med 

ovanstående avsnitt, att sjätteklassarna förstod problemets innehåll tydligare medans treans 

elever hade svårare med problemets fråga varför de också hade svårare med att förstå att det 

fanns olika villkor i problemet. För att säkerställa detta krävs intervjuer med eleverna, vilket 

jag har valt bort i denna undersökning.  

 

5.2 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant om det forskades vidare kring elevers val av strategier vid 

problemlösning. Denna undersökning skulle kunna utökas och innehålla fler och olika typer 
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av problem då också eleverna behöver behärska flera olika strategier. Det skulle också vara 

intressant att på en eller flera skolor satsa på just problemlösning under en längre tid för att 

sedan jämföra elevernas strategier med elevers strategier vid en annan skola där inte 

problemlösning har stått i fokus. I förlängningen skulle man t.ex. kunna jämföra elevernas 

resultat av nationella provet i trean, femman och nian. Hur ser elevernas resultat vid 

”problemlösningsskolor” ut jämfört med andra elevers resultat i Sverige? Många 

forskare/författare i denna uppsats, så som E. Taflin, G. Emanuelsson, B. Bergius & L. 

Emmanuelsson pekar på hur problemlösning utvecklar elever i matematik. Därför skulle det 

vara av högsta intresse att en större och mer omfattande forskning görs på området för att få 

kraftigare belägg för detta. Forskare som Kilpatrick (1985) och Askew & Wiliam (1998) är 

kritiska mot den problemlösningsforskning som har skett under åren. De menar att 

forskningen fortfarande sker på standardproblem, samt att vissa studier innehåller en mängd 

metodiska felaktigheter (Taflin 2007, s. 35). Detta talar för att ny, färsk forskning behövs på 

området för att säkerställa det som dagens forskare/författare antyder. Problemlösning är ett 

hett debattämne idag, varför jag hoppas att denna undersökning kan bana väg för fortsatta 

forskningsstudier.  
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