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Sammanfattning 
Abstract 
Jag har bedrivit en studie där elever fick försöka lösa en problemlösningsuppgift i matematik. 
Baserat på hur eleverna hanterade uppgiften har de delats in i olika kategorier. Eleverna hade 
många olika tillvägagångssätt både beräkningsmässigt och till hur de hanterade hela 
frågeställningen, deras problemlösningsförmåga vid det aktuella tillfället varierade också. När en 
problemlösningsuppgift i matematik skall lösas sker det på olika sätt beroende av hur innehållet i 
uppgiften uppfattas och vilken eller vilka delar som uppmärksammas. Olika individer kan 
använda olika metoder och tankeredskap, det kan också skilja sig för samma individ vid olika 
tillfällen. Det kan även hända att en individ inte alls kan eller vill lösa problemuppgiften och det 
kan också ha olika orsaker. Om en problemlösningsuppgift är möjlig att lösa eller ej för en individ 
har inte minst sin orsak i vilken kunskapssyn som dominerar kulturen eller samhället individen 
lever i. Jag har främst intresserat mig för de strategier elever använder när de arbetar med 
problemlösningsuppgiften i matematik och huruvida hanteringen av uppgiften skiljer sig eller ej 
mellan olika åldrar av elever i grundskolan  
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1. Inledning
Kan det vara så att vi står inför ett trendbrott inom matematiken som innebär att mate-
matikundervisningen nu och framöver kommer att inriktas mer på tänkandet och mindre
på det mekaniska räknandet? Med en sådan förändring ökar kraven på en förmåga att
kunna generalisera, analysera, värdera, dra slutsatser och utveckla sitt logiska
tänkande1.

Om vi nu står inför ett sådant trendbrott, vilket min uppfattning är att vi gör, så måste
rimligtvis undervisningen påverkas i en riktning där övning ges i generalisering, analy-
sering och värdering. I skolverkets kursplan för matematik kan man läsa:

”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar sin
förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och
generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt
tänkande2”

Att muntligt och skriftligt kunna förklara och argumentera för sitt tänkande är förmod-
ligen inte något som kan komma av sig själv eller enbart genom övning i det mekaniska
räknandet. Denna färdighet uppstår nog efter en ganska lång tids övning. Om undervis-
ningen i matematik skall innehålla sådan övning krävs det att läraren för egen del klarar
av att förklara och argumentera för sina tankar, anser jag.

Det här tycker jag är ett väldigt spännande område. Under lång tid har jag ansett att
självförtroendet hos många elever behöver ökas i matematik och att det kan bli möjligt
om eleverna själva förstår hur de tänker och dessutom kan förklara det för någon annan.
Jag har tänkt att det skulle vara utvecklande för elevers matematikkunskaper om de
uppmärksammas på de olika sätt som det finns att tänka och att hantera matematikupp-
gifter. Dessutom har jag länge ansett att undervisning blir bättre om läraren så långt det
är möjligt kan förstå hur elever tänker. Den didaktiska litteratur jag stött på inom lärar-
utbildningen samt de verksamhetsförlagda delarna i utbildningen som jag deltagit i har
förmodligen lett mig in på dessa funderingar. Jag har dock ställt mig frågande till hur
man går tillväga för att bäst få vetskap om elevernas tankar i matematiken.

När jag nu fick möjlighet att skriva denna uppsats var det ett bra tillfälle för mig att ta
reda på hur studier på området kan göras och vilket resultat dessa har gett. Det var
också ett tillfälle att kunna bedriva en egen studie med att ta reda på elevers tänkande.
För en blivande lärare är det en nyttig kunskap.

                                                     

1 Malmer, Gudrun (1999) Bra matematik för alla. Lund: Studentlitteratur. s. 50.

2 http://www3.skolverket.se/ki/SV/0203/sf/11/kurs/_MA1010.html. 2003-02-28. s.1.
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2. Syfte
Mitt syfte med arbetet har varit att upptäcka de strategier elever använder när de arbetar
med matematik och att ta reda på vilka strategier olika forskare funnit att elever använ-
der sig av i matematik. Tre frågeställningar har varit utgångspunkten för mitt arbete.

• Vad säger forskningen inom området?

• Vilka strategier använder sig elever av i en problemlösningsuppgift?

• Vad kan man finna i en jämförelse mellan skolår två och skolår sex vid elevers
lösningar av en problemlösningsuppgift?

3. Metod
Jag har gjort en studie om barns olika strategier då de arbetar med en problemlösnings-
uppgift i matematik. Innan genomförandet av studien och skrivandet av rapporten på-
börjades studerade jag en del forskningsmetodik. Dessa kunskaper har jag haft i tan-
karna under hela mitt arbete.

3.1. Observation

När t.ex. en grupp människor skall studeras kan observation användas som forsknings-
metod. Vid observation registreras händelser i gruppen och därefter tolkas det som regi-
strerats. Både registrering och tolkning skall ske så objektivt som det bara är möjligt.
Registreringen av vad som sker i gruppen kan ske med hjälp av videokamera eller
bandspelare. Observatören kan också registrera händelser genom att föra anteckningar
och/eller använda sig av ett observationsschema. Det finns flera olika typer av observa-
tionsscheman och metoder för hur de kan användas3, det är dock inget jag använt mig
av och jag behandlar därför inte det närmare.

I en grupp som skall observeras händer så mycket att det i princip är omöjligt att regi-
strera precis allting. Därför är det viktigt att en observatör bestämmer sig för vad denne
skall inrikta sig på att observera innan observationen startas. Det är syftet med observa-
tionen som observatören måste vara klar över och det skall kunna ge svar på vad obser-
vatören behöver veta, varför observatören behöver veta det och hur registreringen från
observationen skall användas.4

Om observation skall användas som forskningsmetod är det viktigt att observatören
märks så lite som möjligt och att observationssituationen planeras. En observation kan

                                                     

3 Bell, Judith (2000) Introduktion till forskningsmetodik. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur.
s. 139-141.

4 Bell (2000), s. 139, 140, 146.
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ju inte göras om och tiden är begränsad så för att observationen skall ge optimal mängd
information måste den planeras noggrant5.

Observation är den metod som jag ansåg passade bäst för den studie jag utfört, hur jag
gick tillväga och vilka saker jag inriktade mig mot att observera tar jag ta upp nedan
under ”genomförande”.

3.2. Kvalitativa studier

Min studie kan sägas vara en ”kvalitativ studie”. Kvalitativa studier kan vara mycket
olika men är ofta tolkande undersökningar som baseras på förståelse av handlande.
Kvalitativa studier används då något inte kan mätas direkt som vid undersökningar av
upplevelser, känslor, tanke- och handlingsmönster och kan vara i form av djupinter-
vjuer, fältstudier, interventionsstudier och deltagande observation. Två huvudtyper
finns som kallas ”kvalitativ kategorisering” och ”mjukdata”. ”Kvalitativ kategorise-
ring” innebär att olika faktorer identifieras och karaktäriseras och ”mjukdata” att egen-
skaper beskrivs. En annan typ av kvalitativ studie finns som kallas ”kvalitativa hård-
data” då kan saker klassificeras men däremot inte graderas. Kategorier kan då anges
med olika antal fall men inte i olika nivåer. Inom den kvalitativa forskningen klassifice-
ras företeelser i kategorier och oavsett vilken typ av kvalitativ studie man ägnar sig åt är
huvudproblemet detsamma. Problemet är att göra rätt klassificeringar av kategorierna
och riktiga avgränsningar6.

3.3. Urval

Studien genomfördes i en skola som finns i utkanten av en medelstor, mellansvensk
kommun. Skolan är en f – 6 skola, har omkring 300 elever och räknas av mig som me-
delstor. Jag uppfattar det som om de flesta elever på skolan har det bra socialt sett och
att skolan inte räknas tillhöra ett s.k. ”socialt tungt område”. Kontakt med skolan fick
jag genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som anordnades av lärarut-
bildningen i Linköping.

Jag valde att studera två klasser i skolan, en klass med elever i skolår två och en med
elever i skolår sex. Skolklassen med elever från år två bestod av 23 stycken elever och
skolklassen med elever i år sex bestod av 25 stycken elever. De allra flesta av eleverna
var vid studietillfället åtta respektive tolv år. I år två var fördelningen 14 flickor och nio
pojkar, i år sex 13 flickor och elva pojkar. Alla elever i de bägge klasserna ingick i stu-
dien med undantag för en elev i år sex som vid studietillfället inte var närvarande på
grund av sjukdom. Sammanlagt deltog 47 elever varav 27 flickor och 20 pojkar i min
studie.

3.4. Genomförande

Det första jag gjorde i de bägge skolklasserna var att kort berätta om studien i helklass.
Det skall nämnas att jag kände eleverna i år två någorlunda eftersom jag tidigare gjort
en fyra veckors VFU i klassen. Eleverna i år sex kände jag inte mer än att jag sett några
av dem på skolgården vid några tillfällen, därför började jag med att tala om mitt namn

                                                     

5 Bell (2000), s. 145,148.
6 Wallén, Göran (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur.
s. 73-75.
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och att jag studerade på universitetet till lärare för dem. För alla elever berättade jag att
jag höll på med ett arbete där jag skulle undersöka hur elever tänker när de arbetar med
matematikuppgifter,

jag sa att de alla skulle få komma in till ett grupprum tillsammans med mig och få
arbeta med en matematikuppgift och att de alla skulle få samma uppgift. Jag nämnde
även att jag skulle skriva i mitt skolarbete om hur de arbetade med uppgiften men att
varken skolans eller deras riktiga namn skulle förekomma i min text. Slutligen fick
eleverna veta att deras röster skulle spelas in på band medan de arbetade med uppgiften
och att orsaken var stöd till mitt minne men att jag skulle radera inspelningarna när mitt
arbete var helt färdigt.

Eleverna i de båda klasserna som ingick i min studie delades in i grupper om tre, var
klass för sig. I båda klasser blev det åtta grupper, sammanlagt alltså 16 grupper. I år två
bestod en av grupperna av endast två elever, resterande grupper bestod av tre elever. I
år sex bestod samtliga grupper av tre elever. Gruppindelningen gjordes av klassernas
respektive lärare och baserades på elevernas prestationsgrad i matematik.

De bägge klassernas respektive lärare uppmanades av mig att dela in eleverna i grupper
om tre elever, utifrån elevernas matematikkunskaper och förmågor. Elever med lik-
nande kunskaper och förmågor i matematik skulle placeras i samma grupp. Lärarna
ställde inte några närmare frågor om saken. Läraren i år sex talade senare om att tidi-
gare skriftliga tester legat till grund för indelningen och läraren i år två nämnde att den-
nes uppfattning om elevernas förmåga till problemlösning hade legat till grund för
gruppindelningen.

Efter att jag berättat om studien för eleverna fick de olika grupperna komma in till ett
litet grupprum tillsammans med mig, en grupp i taget. Två grupprum användes, ett för
år sex och ett för år två. Båda grupprummen var anslutna till de bägge klassernas re-
spektive klassrum. Det gick inte att se eller höra vad som gjordes och sades i grupp-
rummet om man arbetade i klassrummet vid bänkarna. Eleverna arbetade i grupprum-
met under lektionstid, övriga elever hade ”vanlig” lektion med sin lärare i klassrummet.

I grupprummet fick eleverna en problemlösningsuppgift som de skulle arbeta med. Alla
grupper fick exakt samma uppgift. Gruppen fick bara ett uppgiftspapper tillsammans
och där kunde lösningar och svar skrivas. Saken påpekades för eleverna, att de bara fick
ett papper att ha tillsammans. I grupprummet fanns en bläckpenna, tuschpennor i olika
färger och eleverna från år två hade med sig egna blyertspennor och suddgum. I grupp-
rummet låg också en del material på ett bord; en liten korg med stenar och kastanjer, en
kulram, små entalskuber i trä, en papplåda med små träbrickor (ihopsatta två stycken,
tre stycken o.s.v. till och med tio stycken och enskilda, ej ihopsatta brickor) där locket
var rutat i hundra rutor, tio gånger tio, en träplatta med 100 försänkningar, tio gånger
tio, för glaskulor samt en burk med glaskulor till träplattan fanns att tillgå för eleverna.
Alla elever fick som sagt en och samma uppgift att lösa och alla fick tillgång till samma
material.

Jag berättade för varje grupp att den matematikuppgift som de tilldelades skulle de för-
söka lösa och att de fick lösa den på precis vilket sätt de ville. Jag berättade att de fick
använda vilka pennor de ville, att de fick skriva, rita eller klottra på pappret precis som
de ville och att de fick använda materialet om de hade lust. Jag berättade också för ele-
verna att jag inte skulle hjälpa dem, svara på några frågor eller förklara något under den
stund de arbetade med uppgiften. Jag sa dock att om de inte förstod texten eller frågan
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och om de ville att jag skulle läsa texten så var det saker jag kunde förklara och hjälpa
till med.

Till eleverna sa jag också att de inte fick säga ett ord, inte ens ”vi klarade uppgiften” till
de andra eleverna förrän alla elever i klassen varit inne hos mig och arbetat med
uppgiften. När alla hade gjort uppgiften kunde de få prata hur mycket de ville med
varandra om den.

Problemlösningsuppgiften eleverna fick var denna:

Sara har 28 stickers och Hanna har 16. Sara vill att hon och Hanna ska ha lika
många stickers. Hur många måste hon ge till Hanna?

På skolan där undersökningen gjordes hade väldigt många elever stickers som är en typ
av klistermärken. Dessa stickers sattes vanligen in i s.k. stickersalbum och eleverna
som intresserade sig för detta samlade på stickers och bytte stickers sinsemellan. Så
stickers var ett välkänt begrepp för eleverna.

Den uppgift jag har valt att ge eleverna som problemlösningsuppgift är tagen ur Ann
Ahlbergs bok: ”Barn och matematik” (Studentlitteratur, Lund 1995), dock med den för-
ändringen att jag har bytt ut Ahlbergs bokmärken mot stickers och ändrat personnam-
nen. Uppgiften ingår i Ahlbergs s.k. fas fem och jag kommer att berätta mer om fas fem
en bit fram i texten (under rubriken ”forskning om problemlösningsstrategier”). Pro-
blemuppgiften är denna:

Lena har 28 bokmärken och Maria har 16. Lena vill att hon och Maria ska ha
lika många. Hur många bokmärken ska hon ge till Maria?7

Min undersökning gick ut på att så långt det är möjligt försöka finna elevernas strate-
gier när de löste ovanstående uppgift. Alla elevers hela arbetsgång spelades in på kas-
settband och medan de arbetade med problemlösningen observerade jag dem och an-
tecknade allt jag upplevde som jag ansåg inte kunde framgå klart av bandinspelningen.
Eleverna antecknade själva på uppgiftspappret och det sätt de gjorde det på antecknade
jag också. Vid observationen av eleverna strävade jag efter att upptäcka om eleverna
räknade i huvudet (och i de fall jag trodde mig upptäcka det be dem berätta om sitt räk-
nande), vilka metoder eleverna använde sig av, så precist som möjligt se hur eleverna
gjorde och om eleverna störde, hjälpte eller påverkade varandra.

Under elevernas arbetsgång med problemlösningen pratade jag inte mycket. De frågor
jag ställde var av två slag. När eleverna angett ett svar frågade jag alltid hur de kommit
fram till det och hur de hade tänkt, det andra var att jag frågade gruppen om de var
överens om svaret och ifall de var nöjda. Vid några tillfällen svarade eleverna att de inte
var nöjda eller överens om svaret, i de fall bad jag eleverna utveckla vad de menade.
Vid ett tillfälle nämnde jag under arbetsgången att materialet kunde/fick användas
vilket kan ha påverkat utfallet av bl.a. arbetssätt i grupperna.

Jag såg till att det alltid fanns gott om tid för eleverna att arbeta med uppgiften och de
fick arbeta i grupprummet med den precis så länge de ville. I år sex stannade ingen ar-

                                                     

7 Ahlberg, Ann (2000) ”Att se utvecklingsmöjligheter i barns lärande”. Nämnaren Tema. Matematik från
början. Göteborg: Göteborgs universitet. s. 82.
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betsgrupp i grupprummet längre än tio minuter för att arbeta med problemlösningsupp-
giften. De flesta grupper stannade bara omkring tre minuter. I år två var det i stället så
att en del grupper arbetade en mycket lång stund med problemlösningsuppgiften.

Sju elever i år två har arbetat 20 minuter eller längre med att få fram en lösning på
uppgiften.

Elevernas respektive lärare fick mycket snart (samma dag) ta del av ”sina” elevers ar-
bete med problemlösningsuppgiften. Alla elever i år sex hann med att göra uppgiften
vid ett och samma tillfälle, under en dubbellektion. En dryg timme efter det tog läraren
från år sex del av deras arbeten. För läraren i år två skedde det vid fyra olika tillfällen
då det var antalet gånger det tog för alla elever från år två att göra uppgiften. När det
gäller arbetsgrupperna i år två tog det mellan fem minuter och tre timmar från det att de
arbetade med uppgiften och att arbetet presenterades för deras lärare.

Jag lät de bägge lärarna lyssna på bandinspelningarna med elevernas samtal och lade
själv till övriga beskrivningar från mina anteckningar. Efter att lärarna fått lyssna och
fått beskrivningar om en elevarbetsgrupp bad jag de respektive lärarna berätta om vilka
tankar som uppkommit hos dem. I de fall lärarna inte själva nämnde det frågade jag
dem om eleverna gått tillväga på förväntat sätt, om utfallet var förväntat och om det var
något de kände igen hos just de eleverna (eller den eleven) vi för tillfället diskuterade.
Dessa samtal med lärarna spelades också in i sin helhet på kassettband. Samtalen med
lärarna har inte analyserat vilket jag kommer att ge en förklaring till under
”metoddiskussion”.

Materialet från elevernas arbeten har dock analyserats i flera steg. Bandinspelningarna
har noggrant skrivits ut i sin helhet, först grupp för grupp och sedan uppdelat varje en-
skild elev för sig. Jag sammanflätade därefter både grupputskrifterna och utskrifter från
de enskilda eleverna med mina observationsanteckningar och det som eleverna själva
skrivit på uppgiftspappren. Dessa anteckningar har legat till grund för att kunna göra
kategoriseringar av olika slag. Min huvudinriktning har varit att kategorisera eleverna
utifrån de strategier de använt sig av för att hantera problemlösningsuppgiften och blev
till dessa fem: ”uppskatta och gissa”, ”pröva”, ”beräkna”, ”skifta strategier” och ”av-
saknad av strategi”.

3.5. Etiska aspekter

En forskning av god kvalitet hänger nära ihop med etikfrågor8. Innan en studie genom-
förs bör det ha tänkts igenom hur integritet, konfidentiallitet och frivillighet kan garan-
teras9. För det första tillhör det god moral inom forskning att ingen person utforskas
utan vetskap om det och för det andra bör den utforskade ha gett sitt samtycke till att
medverka i forskningen. För att den utforskade skall kunna ta ställning till detta måste
upplysningar ges om huvudlinjerna i forskningsprojektet och varför det genomförs10.

Den person som utforskas får inte kännas igen i texter som offentliggörs. Om forskning
görs med kvalitativ metod brukar namn ändras på personer och platser men det är vik-

                                                     

8 Wallén (1996), s. 132.
9 Bell (2000), s. 39.
10  Alver, Bente Gullveig och Öyen, Örjar (1998) Etik och praktik i forskarens vardag. Lund:
Studentlitteratur. S. 93, 99, 100.
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tigt att förhållande och faktorer som gäller de utforskade och som tros vara av betydelse
för tolkningen av materialet inte förvrängs11. Avvägningar måste göras så att anonymi-
tet inte röjs men att forskningsresultatet uppfattas korrekt.

Detta är ett speciellt etiskt problem som gäller vid kvalitativ forskning. Kvalitativa
studier kan också orsaka etiska problem i och med att forskares syn på t.ex. problem,
värderingar och självkännedom har större betydelse än vid andra typer av forskning.
Kravet på objektivitet som traditionellt är mycket viktigt inom forskning kan verka
osäkert. Till god etik vid forskning hör också att inte fuska med materialet och redovisa
precist vilket material som hämtats av andra och vad som är egna insatser12.

Skola och elever skall inte kunna kännas igen i min rapport, namn är helt ändrade och
inget personligt är medtaget som skulle kunna härledas till person eller plats. Ändå kan
jag inte se att något väsentligt har utelämnats. Redan i mitt arbetsmaterial och i de för-
sta hela utskrifterna av elevernas arbeten har namn ändrats.

3.6. Felkällor/påverkansfaktorer

Jag har funderat en del på om det påverkade elevernas val av metod eller val att inte
använda en metod att de nivågrupperades och undrat hur väl nivågrupperingen gjordes.
Jag har inget klart svar på det men tanken med att gruppera eleverna på det sätt som
gjordes var att de skulle få den största möjligheten till att kunna använda och visa sina
metoder. Om eleverna i en arbetsgrupp var likvärdiga inom matematikämnet skulle ris-
ken minska att en gruppmedlem helt tog kommandot och att andra blev tysta, trodde
jag.

Mitt mål har varit att inte alls vara en påverkansfaktor till elevernas metodval men jag
råkade vid ett tillfälle, efter att eleverna påbörjat sitt arbete, nämna att eleverna kunde
använda materialet. Det var en miss av mig och det kan ha påverkat elevernas metod-
val. Det här gäller en arbetsgrupp från år två som beskrivs i min resultatdel, eleverna
har jag kallat Albin, Rolf och Stina. Albin finner man inom kategorin ”gissa och upp-
skatta”, Rolf och Stina inom kategorin ”skifta strategier”.

Att jag satt och antecknade och att jag spelade in elevernas röster kan också ha påverkat
eleverna. Kanske var det därför några elever inte hade något förslag till lösning. Andra
spekulationer kring varför en del elever inte hade några förslag till lösning eller inte till
synes arbetade med uppgiften är att de kände sig otrygga i gruppkonstellationen, kände
sig osäkra på sin egen förmåga, ansåg uppgiften vara för svår eller att de inte hann med
att arbeta med uppgiften.

Jag förtydligade då och då problemuppgiftens frågeställning för eleverna, det kan ha
påverkat dem i metodval eller i om de stannar med arbetet eller ej. Detta var medvetet
från min sida eftersom jag ville att eleverna skulle få alla möjligheter att inrikta sig mot
frågeställningen så att jag kunde se en metod användas på den. Men jag påpekade alltid
indirekt ungefär så här:

- Vet ni vad det frågas efter? Vad är erat svar på det?

                                                     

11 Alver, Bente Gullveig och Öyen, Örjar (1998), s.107, 109.
12 Wallén (1996), s. 132, 133.
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Om gruppen inte inriktat sig mot den egentliga frågeställningen brukade någon i grup-
pen komma på det och påpeka det.

3.7. Rapporten

Angående min rapport är det två saker jag vill förklara. Under rubriken ”forskning om
beräkningsstrategier” presenterar jag bara strategierna från tre av de fyra räknesätten
som finns. Jag har utelämnat multiplikation eftersom ingen elev i min studie använt sig
av det räknesättet.

Det andra som bör förklaras är i mitt resultat. Ibland skriver jag där om ren huvudräk-
ning och med det menar jag samma sak som Rolf Hedrén gör. Med ren huvudräkning
menar Hedrén att endast svaret skrivs ner13. Flera författare som har skrivit om
huvudräkning skiljer inte det från beräkningar med hjälp av stödanteckningar, det gör
dock Hedrén. Om en uppgift, t.ex. 357 + 288 löses genom att ett slags mellanled skrivs
på ett papper så här: 500 + 130 + 15 och sedan anges svaret 645 muntligt, så benämner
Hedrén det inte som ren huvudräkning14.

3.8. Metoddiskussion

Ett intresse som drev mig till att göra det här arbetet har varit att ta reda på vad forskare
på området kommit fram till i sina studier. Jag var nyfiken på att jämföra dem
sinsemellan och med resultaten från min egen studie.

Den studie jag valt att göra är dock främst ett uttryck för min nyfikenhet kring hur
elever verkligen tänker när de arbetar med matematik. Jag tror att det är nyttigt för mig
som lärare att veta hur eleverna tänker för att jag skall kunna hjälpa dem framåt på rätt
nivå och med rätt metoder. Jag tror också att jag lättare kan lösa svårigheter, låsningar
och osäkerhet inom olika matematiska delar om jag får vetskap om hur eleverna tänker.
Det kan dock vara mycket svårt att synliggöra sina tankar för andra, ja t.o.m. för sig
själv. Därför tror jag att det är bra för elever och lärare att öva sig i att beskriva hur man
tänker. Ingen självklar metod finns för att ta reda på precis hur andra tänker men det är
vad jag ville lära mig genom detta arbete.

Studien bedrev jag i två skolklasser, den ena med elever i skolår två och den andra med
elever i skolår sex. Detta har jag gjort för att jag tyckte det skulle vara intressant att få
reda på om eleverna i de olika skolåren använde sig av olika metoder eller ej, vilka
skillnader det i så fall var och vad det i så fall kunde bero på.

Jag ville med studien också försöka upptäcka om jag kunde se mönster och samband
med undervisning och läromedel samt de aktuella elevernas lärares syn på dem. Den
här delen har jag dock inte behandlat i mitt arbete eftersom det då skulle komma att bli
alldeles för stort. Jag gjorde intervjuer med elevernas lärare om dessa frågor så eventu-
ellt är det något att arbeta vidare med vid ett annat tillfälle.

För att eleverna skulle ha stor möjlighet till att verkligen kunna använda sin egen metod
lät jag dem arbeta så länge de ville och gav dem chans till diskussionspartners. Jag gav
dem tillgång till ett antal olika typer av material och den problemuppgift eleverna fick

                                                     

13 Hedrén, Rolf (2000) Social konstruktivism i elementär aritmetik (- kan elever i år 2 – 5 göra skriftliga
beräkningar utan de traditionella uppställningarna?). Högskolan Dalarna: Kultur och lärande. s. 47.
14 Hedrén (2000), s. 27.
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valdes också p.g.a. möjligheten till flera olika lösningssätt. För att jag också skulle
kunna få bra möjligheter till att upptäcka elevernas metoder använde jag mig av kas-
settbandspelare och antecknande.

4. Litteraturgenomgång
4.1. Teorier om lärande
En undervisningsverksamhet utgår alltid från antaganden och idéer om hur människan
förvärvar kunskap och om hur lärande går, eller bör gå till. Ytterligare en utgångspunkt
för verksamheten är idéer och föreställningar om hur kommunikation ska gå till för att
människor ska kunna ta till sig kunskap. Det finns uppenbara sammanhang mellan ve-
tenskapliga teorier kring lärande, utveckling och undervisning och hur undervisnings-
verksamhet utformas men det är inte säkert att de som undervisar alltid är medvetna om
det. Forskares idéer och upptäckter kan efterhand bli en del av människors vardagstän-
kande och ibland är idéerna och upptäckterna så övertygande att de blir självklara för
människor. Forskare bygger dock ofta sina teoretiska konstruktioner på människors
vardagliga föreställningar om t.ex. lärande15. Det finns alltså ett ömsesidigt utbyte åt
båda håll mellan forskare och ”vanliga” människor.

Det vetenskapliga studiet kring lärande har sedan mycket, mycket långt tillbaka domi-
nerats av två filosofiska och intellektuella traditioner, den empiristiska och den ratio-
nalistiska16.

4.1.1. Behaviorism

Behavioristisk syn på lärande grundar sig på en empiristisk idétradition vilket innebär
att lärande ses som grundat i de fysiska erfarenheter som människan gör. Behaviorister
uppfattar människans yttre beteende som det verkliga och anser att det mentala livet
inte kan studeras med objektiva metoder17.

Tankarna och idéerna inom behaviorismen kommer från början från arbeten som Ivan
Pavlov gjorde. Pavlov var en berömd fysiolog och psykolog från Ryssland som levde
mellan åren 1849 och 1936. Pavlov studerade bl.a. hur s.k. betingade reflexer upp-
kommer, skapas och kontrolleras18.

En betingad reflex är en koppling mellan en retning (ett stimulus) och en reaktion (en
respons) som egentligen är ”onaturlig”. Ett djur eller en människa sägs förvärva dessa
betingade reflexer genom speciella erfarenheter som görs under livets gång. Sambandet
mellan de retningar och reaktioner som uppkommer ur erfarenheter finns inte i naturligt
tillstånd. Betingning kan uppfattas som en nyckel till människans lärande och som en
slags minsta enhet i alla mänskliga beteenden19. Sammansatta beteenden hos människan

                                                     

15 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken.  Stockholm: Bokförlaget Prisma, ingår i Nordstedts och söner
AB. s. 47, 48.

16 Säljö (2000), s.48.
17 Säljö (2000), s. 50.
18 Säljö (2000), s. 50, 51.
19 Säljö (2000), s. 51.



Sid. 14 av 68

anses av ursprungliga behaviorister, vara kedjor av komplicerade betingningsreflexer
och att människans reaktioner är ett resultat av avancerade former av betingning20.

Behaviorismen fick en stark ställning när den i mitten av 1910-talet fördes över till
USA av psykologen Jhon B. Watson (1878 – 1958)21. Men, den klassiska betingnings-
idén hade en klar begränsning som efterhand blev uppenbar. Människans beteenden är
till en mycket liten del kopplade till reflexer. En annan amerikansk psykolog, B. F.
Skinner, hade dock en del nya tankar så behaviorismen kunde leva vidare och hålla
kvar sin dominerande ställning22.

Skinners utgångsobservation behandlade en form av betingning som kallas operand be-
tingning. Med det menas att människor tenderar att upprepa beteenden där någon form
av positivt resultat upplevs. Det positiva resultatet är någon form av belöning eller för-
stärkning, eller ett undvikande av något obehagligt. Beteenden hos människan som inte
förstärks visas mer och mer sällan för att tillslut försvinna helt23.

Även i Skinners teorier inom den behavioristiska skolan finns begränsningar. Många
viktiga, mänskliga talanger som t.ex. förmågan att kunna använda ett språk och kom-
municera, kan inte ses enbart som ett beteende eller förklaras med förstärkningsprinci-
pen. För det fick behaviorismen kritik. Likaså uppstod kritik p.g.a. dess oförmåga att
förklara det mänskliga tänkandet24.

4.1.2. Kognitivism

Under mitten eller slutet av 1950-talet och början av 1960-talet byttes behaviorismens
starka ställning ut mot den filosofiska motsatsen rationalismen och dess tanketradition.
Utmärkande för en sådan tradition är att utvecklingen hos människan ses som en pro-
cess som till största delen kommer inifrån. Hos människan finns en given förutsättning
till tänkande som måste tillåtas att utvecklas fullt ut. Den rationalistiska traditionen
brukar mest förknippas med René Descartes, fransk filosof, naturforskare och matema-
tiker (1596 – 1650)25.

Kognitivismen är en modern variant av rationalismen och betonar människans tänkande
som det intressanta att studera för att förstå psykologiska förlopp. Klyvning mellan
kropp och intellekt anses fullständig. Utgångsantagandet i kognitivismen är att det finns
en grundläggande mekanism som utgör tänkandets centrum. I traditionens namn har
omfattande forskning skett inom områden som: problemlösning, beslutsfattande, risk-
bedömning, begreppsbildning, perception och minnespsykologi. Denna typ av kogniti-
vistisk forskning har fått stor framgång26.

Inom kognitivismen har liknelser från datorns värld använts. Hjärnan uppfattades då
som en ”processor”, det talades om att människan ”inhämtade” och ”behandlade” in-
formation. Likaså talades det om att människan både ”lagrade” och ”sökte” information

                                                     

20 Säljö (2000), s. 51.
21 Säljö (2000), s. 50.
22 Säljö (2000), s. 51.
23 Säljö (2000), s. 52.
24 Säljö (2000), s. 53.
25 Säljö (2000), s. 49, 55.
26 Säljö (2000), s. 49, 55, 56.
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i ”minnet” och att ”minnet” hade en uppsättning ”minnessystem” (t.ex. olika former av
kort- och långtidsminne)27.

När det gäller kognitivistiska idéer om lärande och undervisning så har de utvecklats i
ett antal olika riktningar, skolor, med en del motsatta budskap. Dessa olika skolors bud-
skap har fått mycket olika stort inflytande.  Det har inom kognitivismen egentligen inte
utvecklats någon övertygande föreställning gällande just lärande och utveckling efter-
som väldigt lite intresse har visats för hur tänkandet går till i sociala verksamheter. Den
gren inom kognitivismen som ändå uppnått inflytande inom lärandeforskning och
lärandeverksamheter kallas konstruktivism. Konstruktivismen betonar att människan
inte tar emot information passivt utan konstruerar själv, genom egen aktivitet, förståelse
av omvärlden28. En av dem som räknas tillhöra konstruktivisterna är Piaget.

Jean Piaget som levde mellan åren 1896 och 1980 har utvecklat en kognitivistiskt beto-
nad teori om utveckling och inlärning. Teorin är inom kognitivismen ganska annor-
lunda andra teorier inom traditionen men representerar i alla fall ett rationalistiskt per-
spektiv på kommunikation och tänkande (det mänskliga) och fick genomslag under
1960-talet29.

Piaget var biolog från Schweiz30 och under en tid verkade han som assistent vid ett
institut i Paris som var knutet till Alfred Binet (den psykologiska intelligensmätningens
upphovsman, levde: 1857 – 1911). Vid institutet började Piaget intressera sig för barns
tänkande. För honom framstod den intelligenstestning som då gjordes på barn, tveksam,
statisk och bristande i att ge någon förståelse för barns kognitiva utveckling31. Med
kognitiv menas intellektuella funktioner som tänkande, varseblivning och minne32.

Piaget ansåg det intressanta vara varför barn svarar som de gör, han började därför
samtala med barn på ett friare sätt än vad som sker i hårt strukturerade testsituationer
som det vanligen är vid intelligenstester33. Sökandet efter gemensamma principer mel-
lan mental och biologisk utveckling drev Piaget. Han försökte förena naturvetenskap
och psykologi34.

Piaget har haft ett väldigt inflytande angående synen på undervisning. Många av dagens
nästan självklara uppfattningar om barns utveckling och undervisning har formulerats
av Piaget själv eller av andra som influerats av Piagets teorier och studier. Själv såg sig
dock inte Piaget som utvecklingspsykolog eller pedagog och det var först i slutet av
hans karriär som han uttalade sig om hur undervisning eller barnuppfostran skulle be-
drivas för att nå optimal utveckling.

                                                     

27 Säljö (2000), s. 55.
28 Säljö (2000), s. 55 - 57.
29 Säljö (2000), s. 49, 65.
30 Nya uppslagsboken (1983). Huvudredaktör Fil dr Tham, Wilhelm. Stockholm: Informationsförlaget
schönkopf editions AB. s. 325.

31 Säljö (2000), s.59.
32 Nordstedts svenska ordbok (1990). Språkdata, Göteborgs universitet, Sture Allén & Nordstedts förlag.
s. 489.

33 Säljö (2000), s. 59.
34 Wood, David (1988) Hur barn tänker och lär.  Blackwell Publishers Ltd. Lund: Studentlitteratur.
(Svensk utgåva 1999). s. 18, 21.
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Piagets nyfikenhet var riktad mot ursprunget och utvecklingen av kunskaper och för att
kunna förstå hur kunskaperna uppkom och hur tankarna utvecklades var det lämpligt att
studera barn. Han ville klargöra hur människan bildar kunskap i samspel med
omgivningen35.

Efter att ett av Piagets stora arbeten gjorts kunde han visa att det som skiljer vuxna och
barn inte bara kan förstås som mer eller mindre av vissa förmågor. Skillnaden är att
vuxna och barn har skilda sätt att tolka, förstå och resonera och det skiljer sig åt på ett
kvalitativt sätt. I grunden anses barn vara egocentriska men kan själva utveckla en för-
ståelse av omgivningen de har omkring sig. Omgivningen är i huvudsak passiv i fråga
om barns utveckling. Denna tanke ger ofta upphov till en misstolkning om att barn an-
ses självupptagna men med barns egocentrism menas att barn endast kan uppfatta hän-
delser och objekt från sin egen utgångspunkt. Vid förskoleålder har barn lärt sig att de-
centrera36.

Kritik finns mot ”egocentreringstanken”, t.ex. att barn inte alls är så begränsade i att
kunna decentrera före förskoleålder som Piaget får det till och att skillnaden mellan
barn och vuxna inte alls är så stor gällande förmågan till att kunna decentrera37.

Piaget ansåg att barns egen aktivitet i förhållande till omvärlden betyder mycket för de-
ras utveckling. Kunskap anses komma genom att barn manipulerar med objekt och
upptäcker relationer mellan dem. Den tanken skiljer Piaget från tidigare rationalistiska
traditioner. En av Piagets grundläggande tankar berörande utvecklingssynen är att män-
niskor ständigt regleras genom två samverkande processer, i vårt samspel med omvärl-
den. Processerna kallas assimilation och ackommodation vilket mycket kort anger
människans bekräftelse av antaganden, hur människan tar in och registrerar information
om t.ex. hur omvärlden fungerar och är organiserad (assimilation) respektive hur
grundläggande förändringar av människans sätt att se på verkligheten sker och hur nya
klasser av händelser kan assimileras (ackommodation). De två processerna sägs vara
delar av intellektets adaption (anpassning) till omgivningen38.

Människans psykologiska strukturer sägs också vara ordnade i mönster. Hur de ordnats
är påverkat av erfarenhet och därmed ålder. Detta var ett viktigt antagande för Piaget
och har gett upphov till en stadieteori om tänkande. Teorin är mycket känd men Piaget
själv såg det inte som en huvudpunkt. Stadietanken är kortfattat beskriven, en utveck-
ling från ett barns senso-motoriska period till det formella operationernas stadium (via
preoperationella- och konkreta operationsstadiet). Det är en idé om hur det mänskliga
tänkandet utvecklas mot ökad abstraktion och intellektualisering. När intellektet nått det
högsta utvecklingsstadiet kan människan operera på verkligheten med hjälp av ma-
tematiska och logiska strukturer. Piaget ansåg att det mänskliga intellektet når ett sta-
dium där det är fullt utvecklat och där finns en likhet med intelligenspsykologin som
precis ser det så39.

                                                     

35 Säljö (2000), s. 49, 57, 58.
36 Säljö (2000), s. 60, 66.
37 Donaldson (1979), s. 23, 28.
38 Säljö (2000), s. 60, 65.
39 Säljö (2000), s. 61, 65, 71.



Sid. 17 av 68

Även stadieteorin har fått utstå kritik, bl.a. visades att tänkandet inte var så styrt av lo-
giska strukturer som Piaget antog utan att det sammanhang då ett barn mötte en uppgift
och de förväntningar som ett barn hade på sig vid presentation av en uppgift, styrde
mycket av hur barn hanterade situationer (hur de tar sig an uppgifterna). Barn från olika
delar av världen testades med uppgifter som Piaget utformat och det visade sig vara
stora skillnader i testresultaten mellan olika kulturer. Piaget tog i slutet av sin forsk-
ningskarriär intryck av detta och erkände kulturens betydelse för utvecklandet av tän-
kandet men bara som den rollen att kunna påskynda utvecklingen. Piagets nedtoning av
sociokulturella erfarenheter har också kritiserats. Visserligen kan en bild av en demo-
kratisk värld där alla människor kan utvecklas och lära med sina egna förutsättningar
som utgångspunkt skapas genom en sådan nedtoning. Den starka fokuseringen på att
barn skall vara självstyrande innebär dock att omvärlden, inkluderat lärare, inte har nå-
got ansvar för barns utveckling och svårigheter40.

Jerome Bruner, född 1915 är en framstående psykolog och pedagog och verkar också
inom den kognitivistiska traditionen. Bruner kritiserar dock traditionen för att ha för-
minskat frågan om hur människor skapar och frambringar mening, förståelse och inne-
börd till att bara bli en fråga om informationsbehandling41.

Jerome Bruner är amerikan och har intresserat sig för sambandet mellan psykologi och
pedagogik42. Han betonar vikten av biologins och evolutionens betydelse för männi-
skans intelligens och psykiska utveckling men anser också att kultur och sociala sam-
spel och erfarenheter spelar en stor roll. Kultur och symbolsystem, språk, vetenskap,
litteratur och bilder anses ha effekt på mänsklig inlärning och utveckling och vid ut-
formning av barns intelligens. Processer som ligger bakom intelligent tänkande är på-
verkade av språk, kommunikation och undervisning. Dessa teorier angående både kul-
turens och biologins påverkan på människans psykologi försöker Bruner grunda väldigt
ordentligt och använder då ofta idéer från både Piaget och Vygotsky (som jag tar upp
nedan)43.

Till skillnad mot t.ex. Piaget började Bruner med att studera vuxnas tänkande och reso-
nerande innan han studerade barn. Studierna med vuxna var omfattande och innefattade
bl.a. problemlösning och därefter ägnade sig Bruner åt att studera barnpsykologi. I en
serie experiment som Bruner och hans kolleger har utfört på just vuxna övertygades de
om att människor inte använder en enda metod när de löser problem, de tar istället till
ett antal strategier som kan skilja sig åt i effektivitet och omfattning44.

Människans beteenden och reaktioner sägs av Bruner bli mer och mer oberoende av
omgivningen med tiden. Tidigt ger människan vika för omgivningens omedelbara im-
pulser och krav men efterhand kan människan utgå från egna bedömningar om hur man
bör agera i olika situationer45.

Enligt Bruner innebär inlärning bl.a. ett sökande efter mönster, regelbundenhet och för-
utsägbarhet och undervisning kan hjälpa barn att finna det.
                                                     

40 Säljö (2000), s. 61, 63, 65.
41 Säljö (2000), s. 57.
42 Donaldson (1979), s. 9.
43 Wood (1988), s. 19, 27, 49, 50.
44 Wood (1988), s. 19, 48.
45 Persson, Ingegerd (2002). Pedagogiska bladet (för arbetspedagoger, en blick för dig).
http://home6.swipnet.se/~w~60198/sv/pedagog/undervis.html. 2002-12-28.
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Vid inlärning är det mycket viktigt med eget handlande och problemlösning. Bruner ger
som exempel att barn bara kan generalisera kunskaper om abstrakt matematik om de
har sin grund i praktisk problemlösning. Han försökte också förklara de processer som
ingår i kreativ problemlösning och i det arbetet insåg Bruner att processerna skiljer sig
åt mellan olika individer men också mellan olika ämnen. Bruner anser att skolan och
skolsystemet i sig gett upphov till ett nytt sätt att tänka för människor. Före tiden med
ett skolsystem hade människor till viss del en annan typ av tänkande. Det nyuppkomna
sättet att tänka är en konsekvens av de nya inlärningsformer som genom införandet av
ett skolsystem började användas46.

4.1.3. Sociokulturellt perspektiv

Det sociokulturella perspektivet förknippas mest med en man, Lev S. Vygotsky, rysk
psykolog som föddes samma år som Piaget (1896) men tyvärr dog redan 1934.
Vygotsky försökte finna ett alternativ till behaviorismen och de olika varianterna av
rationalistiska teorier som fanns (se under rubriken ”kognitivism”). Han formulerade
sina idéer under 1920- och 1930 – talet och det är dem som gett en tydlig utgångspunkt
för formuleringen av det sociokulturella perspektivet47.

En variant av behaviorismen kallad reflexologin var den syn på lärande och utbildning
som var den officiellt accepterade när Vygotsky formulerade sina idéer som innebar en
del skillnader. Enligt det sociokulturella perspektivet utvecklas människan genom sam-
spel med andra människor, människan föds in i det och från begynnelsen görs erfaren-
heter ihop med andra. Människan lär sig genom att uppmärksamma, beskriva och agera
på det sätt som omgivningen uppmuntrar och tillåter48. Vygotsky var intresserad av att
förstå den mänskliga kulturen och hur den utvecklas och överförs mellan generationer.
Han ville integrera psykologin med kulturen men också med historia, konst och littera-
tur49.

Kommunikation och språkanvändning ses som centrala bitar i det sociokulturella per-
spektivet och de anses utgöra länken mellan ett barn och dess omgivning. Att lära sig
ett språk är också att lära sig tänka inom ramarna för en viss kultur eller en viss sam-
hällelig gemenskap. Kommunikationen anses komma före tänkandet. I ett sociokultu-
rellt perspektiv anses utveckling skilja sig åt mellan olika samhällen och livsmiljöer
eftersom utveckling sägs vara en socialisation in i en värld av samspelsmönster som är
kulturella och existerar genom kommunikation. Detta är raka motsatsen till Piagets idé
om en självreglerande individ som upptäcker världen på egen hand och där begrepp blir
mer och mer abstrakta50.

Vygotsky satte undervisning i centrum för den mänskliga utvecklingen och definierade
till och med intelligens som en förmåga att kunna lära genom undervisning. Ett av hans
viktigaste bidrag till pedagogisk teori kallade han ”området för proximal utveckling”
och med det menas den klyfta mellan vad en människa kan göra själv, på egen hand och
vad han eller hon kan göra med hjälp av någon annan som har mer kunskaper och fär-
digheter inom något visst område.

                                                     

46 Wood (1988), s. 19, 26, 49.
47 Säljö (2000), s. 48, 49, 65.
48 Säljö (2000), s. 49, 66.
49 Wood (1988), s. 20, 21.
50 Säljö (2000), s. 67, 68.
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Som exempel kan två barn som visar samma prestationsnivå i ett visst ämne eller på
någon speciell uppgift ändå skilja sig en hel del åt när det gäller hur mycket mer de kan
lära sig om ämnet eller uppgiftstypen av samma mängd undervisning. Individuella
skillnader sägs finnas i mottaglighet för utbildning och studieförmåga. En del personer
har större proximala utvecklingszoner, alltså mottaglighetspotential för undervisning,
än andra51.

Den hjälp man kan få av andra för att komma vidare i sitt lärande kan vara av olika
grad. Om man tänker på barn kan en kompis vanligen inte hjälpa barnet vidare på
samma sätt som en lärare eller en vuxen kan göra. Det är dock inte bara andra männi-
skor som kan hjälpa en individ med att komma vidare i sitt förvärvande av kunskap,
läroböcker och laborativt material, är andra exempel52. Om vi ändå fokuserar på läraren
som den som stöttar barn i sin kunskapsmässiga utveckling så är det vissa saker läraren
bör tänka på för att kunna utföra en riktigt planmässig stöttning. Fem faser kan vara
värda att fundera igenom för läraren kring ett undervisningsområde:

• benämning av elevernas vardagsbegrepp

• bestämning av vilka skolade begrepp som skall ingå i inlärningen

• elevaktivitet angående målinriktade handlingar och reflektion över framsteg

• tillfällen där tillämpning och praktik kan utföras (helst autentiska situationer)

• utvärdering gällande fortsatt undervisning53

Det finns ingen bestämd gräns eller något slags stopp för människans förmåga att lära
och utvecklas, anses det i det sociokulturella perspektivet. Människan skapar hela tiden
redskap med vars hjälp fysiska och intellektuella problem kan lösas. Införandet av t.ex.
ny teknik gör att förutsättningar för människan hela tiden förändras. Gränsen flyttas
hela tiden för människans fysiska och intellektuella förmåga54. Man talar om två typer
av verktyg, fysiska och mekaniska och s.k. semiotiska vilket är teckenbaserade verktyg.
Till de semiotiska redskapen räknas olika slag av symbolsystem som aritmetik, algebra,
diagram och kartor. Det främsta semiotiska redskapet är dock språket! Språket är bärare
av det kulturella arvet för ett samhälle och är ett verktyg för kommunikationen mellan
människor och för människans tänkande55.

Vygotsky talar också om en typ av verktyg som människan använder för att förstärka
säkerhet, noggrannhet och snabbhet vid beräkningar. Dessa verktyg hjälper till med att
avlasta minnet från stora mängder information och några exempel på det är kulramen
och miniräknaren56.

                                                     

51 Wood (1988), s. 20, 37.
52 Riesbeck, Eva; Schoultz, Jan & Wyndham, Jan (2000) Problemlösning som metafor och praktik.
Linköping: Linköpings universitet. s. 103

53 Riesbeck m.fl. (2000), s. 104
54 Säljö (2000), s. 71, 73.
55 Riesbeck m.fl. (2000), s. 99, 100
56 Riesbeck m.fl. (2000), s. 99
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4.2. Teorier om lärande i matematik
En elevs problemlösningsförmåga och räkneförmåga kan ha sin orsak i väldigt många
olika faktorer som sannolikt också samverkar på ett flertal sätt. Problemlösningsför-
måga kan t.ex. bero på vilket problem och vilken tidpunkt det är, problemets utform-
ning, känslor hos personen som tar sig an uppgiften eller undervisningens utformning57.

Mycket är skrivet och undersökt angående matematikförmåga, här kommer ett axplock
ur det jag läst uppdelat på räkne- och problemlösningsförmåga.

4.2.1. Räkneförmåga

Räknefärdighet kan sägas vara en förmåga där tal och delar av tal kan laboreras runt i
tankarna. Laborerandet sker flexibelt, utan att fingrarna eller något material används
och utan att långa uppräkningar görs, som sagt, helt i tankarna58.

Numer och sedan en tid tillbaka har räkneförmågan diskuterats i termer som ”number
sense” och ”taluppfattning”. ”God taluppfattning” är ett försök till en bra svensk över-
sättning av ”number sense”. Att en person har god taluppfattning innebär att han eller
hon har en övergripande förståelse för tal och operationer, men det är inte allt. Personen
har också en förmåga, färdighet och lust att använda sin förståelse på olika sätt. Förstå-
elsen används som underlag vid olika beslut och för att utveckla effektiva och använd-
bara strategier inom matematiken. Personer med god taluppfattning kan pröva sina
olika beräkningar t.ex. om ett svar inte verkar riktigt vid kontroll, genom att de kan byta
sätt att se på beräkningssituationer59.

En person som har ”number sense” beskrivs kanske bäst genom fem olika kännetecken,
vilka är följande:

• personen tittar på ett problem i sin helhet, innan detaljerna behandlas
• personen letar efter samband mellan tal och operationer och tar hänsyn till

problemets sammanhang
• personen väljer en metod eller hittar på en egen som stämmer med den egna

förståelsen av sambandet mellan tal eller mellan tal och omvärld. Personen strä-
var efter att finna den mest effektiva representationen eller tolkningen av en gi-
ven uppgift

• personen använder hållpunkter eller ”benchmarks” för att bedöma tals storlek
(t.ex. 2/5 av 49 är mindre än hälften av 49)

• personen känner igen orimliga resultat på uträkningar, t.ex. vid reflektion över
svar

                                                     

57 Ahlberg, Ann (1992) Att möta matematiska problem –en belysning av barns lärande. Göteborg: Acta
universitatis Gothoburgensus. s. 8 och Lester, Frank (2000) ”Problemlösningens natur”.  Nämnaren
Tema. Matematik- ett kommunikationsämne. Göteborg: Göteborgs universitet. s. 85 – 87.

58 Neuman, Dagmar (1989) Räknefärdighetens rötter. Helsingborg: Skolöverstyrelsen och
utbildningsförlaget. s. 42.

59 Emanuelsson, Göran m.fl. (1995) ”Vad är god taluppfattning”. Nämnaren, tidskrift för
matematikundervisning. Särtryck ur årgång 22, nummer 1,2 och 3. Göteborgs universitet. s. 23 – 25.
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Kunnandet som kallas ”number sense” eller god taluppfattning är ett kunnande som ut-
vecklas och mognar med tiden, genom erfarenhet och kunskap60.

4.2.2. Problemlösningsförmåga

Många människor tycker att problemlösning låter svårt och matematiskt. Nu är det ändå
så att de allra flesta ofta ägnar sig åt problemlösning utan att tänka på att de använder
matematik. Överväganden och beräkningar görs dagligen av människor men de strate-
gier som används är oftast andra än de som förknippas med skolans matematikunder-
visning61.

Det är faktiskt tänkbart att den övergång som sker från en informell räkning, som barn
har innan de börjar skolan, till det som undervisningen i skolan innehåller är ett kritiskt
steg. Om det blir fel kan det ge framtida svårigheter i problemlösning. I skolun-
dervisningen kanske barn plötsligt skall memorera formella additions- och
subtraktionsalgoritmer istället för att använda sina egna modeller och strategier, kanske
måste de t.o.m. helt överge dem62.

De uppgifter i aritmetisk problemlösning som kan kräva stor ansträngning för en person
kan vara rutinuppgift eller minneskunskap för en annan. (Aritmetik = vanlig räkning
med hela tal! Operationerna addition, subtraktion, multiplikation, division, potensbild-
ning och rotutdragning används63). En uppgift som kan kännas väldigt besvärligt idag
för en person kanske inte alls känns på det sättet i morgon. Det är alltså relationen
mellan en person och uppgiften i fråga som avgör om uppgiften verkligen är ett pro-
blem64! Men det har visat sig att vissa faktorer i en problemlösningsuppgift ändå har
betydelse för hur många elever t.ex. som kommer lösa uppgiften. Problemets längd,
antal ord och meningar, text- eller talspråkets svårighetsgrad och antalet påståenden är
faktorer som påverkar utfallet av antalet som kan lösa uppgiften korrekt65.

En persons problemlösningsförmåga beror som sagt på en rad faktorer. Frank Lester
menar att problemlösningsförmåga är något en person utvecklar långsamt och under en
lång tid. Lester beskriver fem kategorier som påverkar problemlösningsförmågan. Ka-
tegorierna är beroende av varandra och samspelar på flera sätt, här följer en kort be-
skrivning:

                                                     

60 Reys, Barbara J & Reys, Robert E (1995) ”Perspektiv på Number sense och taluppfattning”.
Nämnaren, tidskrift för matematikundervisning. Särtryck ur årgång 22, nummer 1,2 och 3. Göteborgs
universitet. s. 28, 29.

61 Malmer (1999), s. 192.

62 Carpenter, Thomas P (1985) “Learning to add and subtract: an exercise in problem solving”. Silver,
Edward A Teaching and learning mathematical problem solving (-multiple research perspective).
Lawrence erlbaum associates Inc. s. 17.

63 Thompson, Jan (1991) Matematiklexikon. Falun: Wahlström & Widstrand.  s. 31.

64 Ahlberg (1992), s. 8.
65 Ahlberg (1992), s. 9.
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1) Kunskapande och användning
All kunskap som kan vara till stöd för den enskilde individens prestationer i mate-
matik finns inom den här kategorin. Fakta och definitioner (t.ex. en kvadrat är en
rektangel med fyra lika långa sidor), algoritmer och strategier (t.ex. rita bilder eller
söka mönster) är ex. på sådan kunskap. Av stor betydelse är det sätt en individ or-
ganiserar, representerar och slutligen använder den här kunskapen.

2) Kontroll
Det här handlar om hur en person planerar, utvärderar och styr sitt tänkande. Det
finns studier som visar att det finns en väldig skillnad mellan framgångsrika och
icke framgångsrika problemlösare då det gäller kontroll av handlingar. Framgångs-
rika problemlösare är bättre på att kontrollera sina handlingar.

3) Uppfattningar av matematik
Personer bär ofta med sig bestämda uppfattningar om olika saker i matematiken. Ett
ex. är att många skolbarn i yngre åldrar tror att alla ”lästal” kan lösas genom att en
eller flera aritmetiska beräkningar används och vilken eller vilka beräkningar som
används bestäms av s.k. nyckelord i texten. Sådana slags uppfattningar skapar atti-
tyder och känslor som styr de beslut som tas när personer deltar i matematikaktivi-
teter.

4) Affekter
Den här kategorin tar upp vilken påverkan en persons känslor och attityder för olika
delar inom matematiken får. T.ex. kan en särskild attityd mot någon del av mate-
matiken uppstå hos en person och det påverkar personens prestationer i den delen.
En särskild matematikuppgift kan också ge upphov till en oförutsedd känsla. En
persons prestationer i matematik påverkas så mycket av känslor och attityder att det
helt kan dominera personens tänkande och handlingar.

5) Sociokulturella sammanhang
Den matematik som lärs in i skolan och som förstås av de enskilda eleverna beror
av det samspel som där finns mellan elever och mellan elever och lärare. Värde-
ringar och förväntningar som uppmuntras i skolan formar också vilken matematik
som lärs in66.

Följande två uppgifter är vanliga typer av matematikuppgifter för barn:

1) James hade 13 kulor. Han blev av med 8 av dem. Hur många kulor har han
kvar?

2) Nancy vann 14 mjukdjur på en karneval. Ronald vann 6 mjukdjur. Hur många
fler mjukdjur vann Nancy än Ronald?67

Men sådana här problem ingår vanligen inte i diskussioner gällande problemlösning
eftersom de kan lösas med en enda aritmetisk beräkning, kanske till och med genom en
rutintillämpning.

                                                     

66 Lester (2000), s. 85 – 87.
67 Carpenter (1985), s. 17.
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Att lösa just sådana här problem, speciellt gällande yngre barn, involverar dock ett äkta
problemlösningsbeteende. Undersökningar av yngre barns lösningar av aritmetiska
problem kan ge insikter om hur de mer komplexa problemlösningsförmågorna
utvecklas68.

4.3. Teorier kring elevers strategier i matematik
I detta avsnitt visas ett antal olika strategier elever använder sig av i matematik, både
rent beräkningsmässigt och i problemlösningssituationer. Dessa strategier har presente-
rats i olika studier där också kategoriseringar av strategierna gjorts. Kategoriseringarna
presenteras även dem inom avsnittet.

Jag börjar dock med att förklara vissa begrepp som används och avslutar med ett avsnitt
om vilka hjälpmedel elever kan använda i sina strategier.

4.3.1. Matematiska begrepp

Associativa lagen: ser ut, (a * b) *c = a * (b * c), för multiplikation 69 och

(a + b) + c = a + (b + c) för addition70.

Kommutativa lagen: säger a * b = b * a, för multiplikation 71 och a + b = b + a för
addition72.

Aritmetik: vanlig räkning med hela tal! Operationerna addition,
subtraktion, multiplikation, division, potensbildning och
rotutdragning används73.

Disjunkta mängder: Två mängder som saknar gemensamma element. T.ex. är
mängden av alla udda tal och mängden av alla jämna tal di-
sjunkta74.

Estimera:         uppskatta75

Parallella räkneramsor

Små barn gör ofta markeringar med hjälp av fingrarna vid beräkningar och ibland kan
små nickningar med huvudet göras. Rörelser kan ge en kroppslig förnimmelse av tal
och på så sätt hjälpa barn att hålla ordning på tal då de räknar.En del barn kan räkna på
två parallella talsekvenser samtidigt och hålla ordning på två räkneoperationer som lö-
per jämsides i huvudet76.

                                                     

68 Carpenter (1985), s. 17.
69 Thompson (1991), s. 16.
70 Malmer (1999), s. 160.
71 Thompson (1991), s. 221.
72 Malmer (1999), s. 160.
73 Thompson (1991), s. 31.
74 Thompson (1991), s. 89.
75 Nordstedts  svenska ordbok (1990), s. 224.
76 Ahlberg, Ann (1995) Barn och matematik. Lund: Studentlitteratur. s. 102.
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Fingrar eller rörelser används dock ofta som stöd till huvudräkningen.

När dubbla räkneramsor används, där ibland en går uppåt och en går nedåt, kallas det
att man använder sig av parallella räkneramsor och det är rätt så avancerat. Jag visar
några exempel på parallell räkning:

Vid addition av talen 6 och 3 räknar man upp 7, 8, 9 och viker ner ett finger för varje
siffra, då måste man också hålla ordning på en parallell räkneramsa som även den går
upp, 1, 2, 3, och är räkneord för varje finger. I subtraktion mellan talen 9 och 6, finger-
räknar man på liknande sätt men nu ner: 8, 7, 6, 5, 4, 3 och viker ner ett finger för varje
siffra. Samtidigt räknas antalet fingrar som viks, 1, 2, 3, 4, 5, 6 och då räknas det som
synes uppåt. I dessa exempel används ”fingerräkning” men även om fingrarna används
måste det hållas ordning på ramsorna i huvudet77.

Barn som använder sig av parallella räkneramsor får det svårare och svårare att räkna så
ju högre tal som skall behandlas, tänk t.ex. 19 – 16 eller 199 – 166. En annan svårighet
som det parallella räknandet medför är avgörandet av vilket tal räknandet skall börja
med. Vid subtraktionen mellan 9 och 6 måste det avgöras om räkneramsan skall starta
med 8 eller 9, något som jag kommer att återkomma till senare (se under ”subtraktion”)
och det kan leda till att svaret hamnar ett steg fel78.

Trial-and-error (metoden)

Begreppet är myntat av utvecklingspsykologen Edward Lee Thorndike och handlar om
den inlärning som sker genom att man gör slumpmässiga försök. Försöken misslyckas i
regel och en svensk översättning till trial-and-error är också ”försök och misstag”. Men
genom att man slumpartat ändå kan nå fram till rätt lösning av ett problem, så grund-
lägger man en förmåga till att vid liknande situationer i framtiden kunna reagera på mer
strategiska sätt79.

4.3.2. Forskning om beräkningsstrategier

Wiggo Kilborn har under flera år studerat tankar som elever använder när de räknar och
har kommit fram till slutsatsen att elever bygger upp sitt vetande i matematik på ett an-
nat sätt än vad som då beskrevs (kanske även nu) i matematikens ämnesteori. Kilborn
skriver om vardagstankar som anses vara intuitivt uppfattbara för i stort sätt alla indivi-
der80.

Riktigt små barn brukar, när de räknar, ta föremål i handen och/eller vidröra dem,
benämna dem och därefter flytta dem från en oräknad grupp till en grupp av räknade.

                                                     

77 Olsson, Ingrid (2000) ”Att skapa möjligheter att förstå”. Nämnaren Tema. Matematik från början.
Göteborg: Göteborgs universitet. s. 204.

78 Olsson (2000), s. 204.
79 Norstedts (1998) Focus 98 (CD-rom)
80 Kilborn, Wiggo (1997) Didaktisk ämnesteori i matematik, del 1, grundläggande aritmetik. Stockholm:
Liber ekonomi. s. 7 – 9.
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Efter hand övergår barn till att enbart peka på föremål som räknas och senare till att
bara kasta en blick på dem (ev. också nicka). Det här sättet att räkna på, som i studier
framkommit används i riktigt tidiga åldrar, kallas ett- till- ett principen81.

4.3.2.1. Addition

Jag övergår nu till att beskriva strategier i beräkningar för tre av de fyra räknesätten och
börjar med strategier för additionsberäkningar. Beskrivningarna startas med några re-
sultat från Kilborn som bygger på addition mellan talen 5 och 7. Talen tolkas som två
olika (disjunkta) mängder och står för något slags föremål.

Uppräkning från början

Så kallas den mest grundläggande additionstanken! Först räknas 5 föremål upp och som
får tillhöra en mängd och därefter räknas 7 föremål upp som får tillhöra en annan
mängd. Mängderna slås sedan ihop och antalet i den nya mängden räknas sist, resultatet
blir 12 föremål.

Uppräkning från det första talet

Det här är en teknik som barn ofta utvecklar på egen hand. Antingen kommer barnet
ihåg det resultat som det fick då den första mängden räknades eller så vet barnet att 5
står för fem föremål och låtsas att de finns. När föremålen i den sammanslagna mäng-
den skall räknas fortsätter man att räkna från 5, alltså från det sista (tänkta) föremålet i
den första mängden. Barnet räknar, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Uppräkning från det största talet

Föregående teknik utvecklas med lite erfarenhet av addition. Eftersom talet 7 är större
än talet 5 går det snabbare att räkna de sammanslagna föremålen om man utgår från 7
istället för från 5. Tekniken är alltså som föregående men man fortsätter här att räkna
från 7 istället för från 582.

Tre additionsstrategier brukar beskrivas av forskare och de ordnas då med utgångspunkt
från hur många tal som räknas upp och om några parallella räkneramsor används. Dessa
strategier är precis de ovan beskrivna och de är ordnade så att den första räknas som
den tidigaste och den sista som senast av de tre. Den första strategin räknas som tidigast
eftersom den anses minst ekonomisk av de tre. De två senare anses alltså vara mer eko-
nomiska och det p.g.a. att barnen kan berätta om ordning och antal utan att ha räknat
upp alla ord (tal). T.ex. så räknas aldrig sju föremål upp i ”uppräkning från det största
talet” utan det startas direkt med 8, 9 o.s.v. Men man skall vara vaksam på att andra
uppfattningar finns, de två senare strategierna kan t.ex. vara en mycket tidig uppfattning
som av  Dagmar Neuman kallas ”namn”83.

                                                     

81 Kilborn. (1997), s. 18.
82 Kilborn. (1997), s. 25, 26.
83 Neuman (1989), s. 99.
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Vid addition av större tal gör man ofta på lite andra sätt än vad som nyss beskrivits. Jag
tar addition av talen 14 och 23 som ex. och liksom tidigare står talen för ett antal före-
mål. Genom att utnyttja idén om talens uppbyggnad, finns en väg. Mängderna slås isär i
varsin tiotalsmängd och varsin entalsmängd och denna addition fås:

14 + 23 = 10 + 4 + 20 + 3

Genom att utnyttja den kommutativa lagen kan ytterligare ett steg tas, så man får addi-
tionen:

14 + 23 = 10 + 20 + 4 + 3

Ytterligare steg kan tas där det första är additionen:

14 + 23 = (10 + 20) + 4 + 3

Då räknar man 10 + 20 = 30, 30 + 4 = 34, 34 + 3 = 37 (räkna från första talet används
upprepade gånger).

I sista steget utnyttjas den associativa lagen för addition. Additionen kan visas så här:

14 + 23 = (10 + 20) + (4 + 3) och räknas 30 + 7 = 37, tiotalen räknas för sig och entalen
för sig84.

Rolf Hedrén som är pensionerad bitr. professor i matematikdidaktik och lärarutbildare
vid högskolan i Dalarna, har genomfört ett projekt i en klass som följdes från att ele-
verna i gick andra terminen i skolår 2 t.o.m. det år de gick i skolår 5. Dessa elever hade
inte blivit undervisade om standardalgoritmerna för de fyra räknesätten addition, sub-
traktion, multiplikation och division innan försöket och de fick ingen undervisning om
dem under försökets gång. Eleverna fick istället själva uppfinna metoder för att göra
beräkningar, skriftliga eller i huvudet85. Jag kommer under de olika räknesätten visa på
några av de strategier som eleverna i försöksklassen använde sig av.

En typisk lösning i addition av tresiffriga tal som Hedrén fann visas med ett exempel av
uppgiften 238 + 177:

200 + 100 = 300, 30 + 70 = 100, 7 + 8 = 15, 238 + 177 = 415

Vid en sådan lösning har eleven förstått positionssystemet och kan använda det på ett
fördelaktigt sätt86.

                                                     

84 Kilborn (1997), s. 28, 29.

85 Hedrén, Rolf (2000) ”Egna beräkningsmetoder – ur tre elevers synvinkel”. Tid för matematik,
dokumentation av 11:e matematikbiennalen, Göteborg 27 – 29 januari 2000. Redaktion: Lindgren,
Katarina; Mouwitz, Lars; Wallby, Anders; Wallby, Karin. Nationellt centrum för matematikutbildning,
NCM. s. 215.

86 Hedrén (2000), s. 55.
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4.3.2.2. Subtraktion

Kilborn beskriver även tankeformer för subtraktion. Vissa tankeformer kring subtrak-
tionsproblem anser man byggas upp spontant av barn. Dessa är av tre typer och kallas:
”ta bort”, ”lägga till” och ”jämföra”. Ex. på dessa skall beskrivas och utgår från beräk-
ningen 12 – 7. Det skall påpekas att barn till en början ser de tre typerna som helt olika
saker utan något gemensamt.

Ta bort

”Du har 12 kronor och ger bort (köper godis för) 7 kronor. Hur många kronor har du
kvar?” Små barn börjar oftast med att räkna upp de 12 kronor som de har och de får
bilda en grundmängd. Därefter räknas 7 upp ur grundmängden och förs åt sidan till en
delmängd. Svaret fås genom att räkna det som finns kvar i ursprungsmängden (kallas då
differensmängden).

Lägga till

”Du ska köpa en tidning för 12 kronor men du har bara 7 kronor. Hur många kronor
fattas?” Barn brukar här utgå från de 7 kronor de redan har och de får bilda en grund-
mängd. Därefter fyller barnet ut med enkronor tills det blir 12 kronor tillsammans. De
kronor som lades till bildar en delmängd och den delmängden räknas för att få fram ett
svar.

Jämföra

”Du har 12 koppar och 7 tefat. Hur många fler koppar har du än tefat?”

Det naturligaste för barn är att räkna upp 12 koppar och 7 tefat och därefter ställa kop-
parna på tefaten och så räknar de hur många koppar som blev ”ensamma”. De gör en
jämförelse genom parbildning (”matchning”)87.

Efter en tid lär sig barn att det inte spelar någon roll om uppgifter formuleras på det ena
eller andra sättet som nyss beskrevs, de vet ändå att subtraktion skall utnyttjas och kan
använda en teknik oberoende av formuleringen. Dessa tre tekniker brukar då vara van-
liga:

Nedräkning till återstoden

Barnet utgår från 12 föremål och från dessa tas delen 7 bort. Sju steg räknas bakåt, 11,
10, 9, 8, 7, 6, 5 då talas det om hur många föremål som finns kvar, det sist nämnda talet
är vad som är kvar. Det finns en variant av tekniken, att tala om hur många föremål som
tas bort, då räknar man 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Sedan detta gjorts återstår fem föremål.
Samtidigt som barnet räknar bakåt måste det hålla reda på hur många steg som räknats
ned. För att kunna hantera det brukar barn långt upp i åldrarna ta hjälp av fingrarna.

                                                     

87 Kilborn (1997), s. 39, 40.
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Nedräkning till delen

Innebär nedräkning bakåt från 12 till 7 och räknas: 11, 10, 9, 8, 7. Det här är en fördel-
aktig teknik då de givna talen är ungefär lika stora (även t.ex. 301 – 298) men vid en
subtraktion av en uppgift som t.ex. 301 – 3 blir det arbetsamt.

Uppräkning från delen

Man kan börja med att utgå från 7 och räkna upp till 12, alltså 8, 9, 10, 11, 12. Om bar-
nen får problem att räkna de antal stegen tar de hjälp av fingrarna88.

I samtliga tre fall används parallella räkneramsor.

Hedrén kunde i sin undersökning se att vissa strategier ofta kom tillbaka på samma typ
av uppgifter, inte bara hos samma elev utan även hos många av eleverna i klassen. Ex-
empelvis löstes uppgiften 535 – 269, av en elev i år 5 så här:

500 – 200 = 300,      30 – 60 = -30,      5 – 9 = -4,      300 – 30 = 270,      270 – 4 = 26689

Här byggde eleven på sina kunskaper om positionssystemet och visade en förståelse för
negativa tal90.

Andra metoder än med negativa tal användes också i subtraktion av ”Hedréns elever”,
ett exempel på huvudräkning av en elev i år 4 av uppgiften 147 – 58 var så här:

140 – 50 = 90,    90 + 7 = 97,                       97 – 8 = 89.

Eleven förklarade att denne inte kunde räkna ut 7 – 8 men däremot 97 – 8, då visades en
förmåga att se tal som helheter och en förmåga att kunna manipulera dem91.

Det förekom dock ofta att elever löste uppgifter som krävde tiotals- och hundratals-
övergångar på ett felaktigt sätt och därmed visade bristande förmåga i subtraktion. Två
exempel skall visas, det första är uppgiften 514 – 237, som ”löstes” av två elever i år 3:

500 – 200 = 300, 10 – 30 = 20, 4 – 7 = 3,

varefter svaret blev 323, hela lösningen skrevs ned.

Det andra exemplet visar hur en elev i år 4 ”löste” uppgiften 53 – 27:

50 – 20 = 30, 3 – 7 = 0, svaret blev 30 92.

                                                     

88 Kilborn (1997), s.40, 41.
89 Hedrén (2000), s.48.
90 Hedrén (2000), s. 55.
91 Hedrén (2000), s.56.
92 Hedrén (2000), s. 56.
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4.3.2.3. Division

Att utnyttja division startar tidigt, redan då barn lär sig hur man delar lika. Förfarings-
sättet tidigt är vanligen att en helhet förbrukas genom att den delas upp i olika delar.
Man ser till att delarna blir lika stora genom att lägga ett föremål i taget i varje del.
Helheten räknas emellertid inte innan uppdelningen utförs93. Det här sägs vara en tek-
nik som kallas för ”fördelnings- eller delningsdivision”.

Två typer av division finns, ”innehålls-” och ”delningsdivision”. Tekniken som kallas
”delningsdivision” anses vara det enklaste räknesättet av dem alla, betydligt enklare än
addition. Jag skall visa med ett exempel:

32 kronor skall delas (lika) mellan 4 barn. Hur mycket får vart och ett?94

Den mest grundläggande lösningen är här att ta 32 kronor i handen och dela upp dem i
fyra högar. Varje hög får representera ett barn och när de 32 kronorna i handen tagit
slut finner man att varje hög innehåller 8 kronor95.

Ett exempel på ”innehållsdivision” är:

En bussresa kostar 4 kronor. Till hur många bussresor räcker 32
kronor?96

Här är det naturligast att använda upprepad subtraktion. Från de 32 kronorna börjar man
med att ta bort 4 kronor och då finns 28 kvar, sedan tas 4 kronor till bort och då finns
24 kvar o.s.v. När de 32 kronorna tagit slut upptäcks det att de räckte till 8 biljetter. Det
här är en helt annan tankeform än den som används vid ”delningsdivision”97.

I Hedréns undersökning kunde tre olika sätt att tänka på i division märkas. Dessa tre
strategier kallar Hedrén addition av delar, prövning fram till det rätta svaret och divi-
sion av delar. Jag visar ett exempel på prövning fram till det rätta svaret som en elev i
år 5 skrev, uppgiften var 316/4:

70 + 70 = 140. 140 + 140 = 218

76 + 76 = 152. 152 + 152 = 304

79 + 79 = 158. 158 + 158 = 316

Eleven lämnade 79 som svar och sade att denne börjat pröva med 70 eftersom kvoten
måste bli ett tal under 10098.

Division är det räknesätt som gett upphov till flest matematikmetodiska diskussioner
under de senaste 30 – 40 åren och det började med metodiska tvister kring ”innehålls-”
och ”delningsdivision”99.

                                                     

93 Neuman (1989), s. 75.
94 Kilborn (1997), s. 97.
95 Kilborn (1997), s. 97, 98.
96 Kilborn (1997), s. 97.
97 Kilborn (1997), s. 97, 98.
98 Hedrén (2000), s. 59.
99 Kilborn (1997), s. 97, 98.



Sid. 30 av 68

4.3.3. Forskning om problemlösningsstrategier

Hur själva problemlösandet går till, problemlösningsprocessen har beskrivits av många
forskare, en mycket välkänd och erfaren man, George Pólya har delat in det i dessa fyra
faser:

1. Orientering om och förståelse av problemet
2. Göra en plan – välja en lösningsstrategi
3. Genomförande av planen – att utföra beräkningarna
4. Tillbakablick100

Jag kommer här visa på ett antal olika sätt hur elever går tillväga vid problemlösning,
olika studier inom området gör olika typer av kategoriseringar.
Många människor har en mycket större förmåga att lösa uppgifter rent praktiskt än vad
de har att läsa och tyda en motsvarande textuppgift. Det är ett stort steg mellan hand-
lande och förmågan att beskriva handlandet i ord. Ett ännu större steg uppkommer
mellan att beskriva handlandet i ord och att formulera händelsen i ett korrekt matema-
tiskt symbolspråk. Problemlösningsprocessen och sätt att lösa problemuppgifter kan
med utgångspunkt i detta beskrivas i tre steg benämnda; ”göra – pröva”, ”tänka – tala”
och ”förstå – formulera”101. Gudrun Malmer har gjort flera undersökningar på elever
som ligger till grund för dessa steg. Jag skall förklara stegen med start i den uppgift
som följer. Stegen beskrivs med utgångspunkt i hur elever i Malmers undersökning gått
tillväga.

Per har 5 plommon och Åsa har 3 plommon. Hur många plommon ska
Per ge Åsa för att de ska ha lika många102?

A-nivån, praktisk lösning kallad GÖRA - PRÖVA

Någon form av material används och läggs upp, en rad med 5 för Per och en rad med 3
för Åsa. Som lösning på frågan görs en överföring av ett plommon från Per till Åsa.

B-nivån, muntlig lösning kallad TÄNKA - TALA

Plockmaterial kan användas även här men lösningen skall också beskrivas med ord. Om
eleverna får frågor som: hur många plommon ska du ge om du är Per? Eller hur många
plommon ska du få om du är Åsa? Svarar eleverna väldigt ofta två men efter att de prö-
var med material ser de att det är fel och korrigerar då sitt svar.

C-nivån, den formella lösningen kallad FÖRSTÅ - FORMULERA

Detta innebär som tidigare nämnts, en stor stegring jämfört med tidigare nivåer. Ele-
verna kan här skriva: 5 – 1 = 3 + 1, det beskriver själva räknehandlingen på ett tydligt
sätt och framhåller också likheten men det svarar egentligen inte på frågan.

                                                     

100 Brunström, Mats (2000) ”Generande problem”. Tid för matematik, dokumentation av 11:e
matematikbiennalen, Göteborg 27 – 29 januari 2000. Redaktion: Lindgren, Katarina; Mouwitz, Lars;
Wallby, Anders; Wallby, Karin. Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM. s. 418.

101 Malmer, Gudrun (1991) Kreativ matematik. Andra upplagan. Falköping: Ekelunds förlag AB. s. 60.
102 Malmer (1999), s. 198.
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Om elevernas tankegång och resultat korrekt skall beskrivas skriftligt i en beräkning
måste det stå: (5 – 3)/2 = 1 och det är för elever i skolans lägre år högst osannolikt att
de gör, det är också ett orimligt krav103.

I samband med studierna i problemlösning har Gudrun Malmer funnit tre andra huvud-
typer av olika lösningssätt. Dessa huvudtyper kallas: numeriskt prövande, labora-
tiv/logisk och algebraisk. Att dessa tre lösningssätt uppkommer beror på att elever som
möter samma problem reagerar på olika sätt beroende på vilka tankestrukturer de för-
fogar över104. Jag förklarar även dessa huvudtyper med utgångspunkt i ett exempel, en
uppgift Malmers elever fick.

Ex: Bo och Jan är tillsammans 20 år. Bo är 2 år äldre än Jan.

a) hur gammal är Bo? b) hur gammal är Jan?105

Numeriskt prövande

Eleverna prövar sig fram här och förslag som 12 och 8 kommer. Dessa tal blir 20 till-
sammans men det talar inte om åldersskillnaden.

Förslag där åldersskillnaden stämmer kan också komma och t.ex. vara åldrarna 10 och
12 men då är inte summan 20. Eleverna försöker pröva sig fram utan strategi, de vet
inte hur problemet skall angripas.

Laborativ/logisk lösning

Eleverna kan ofta under prövning upptäcka att de först kan minska med åldersskillna-
den (beräkning: 20 – 2). De får då 18 som de kan halvera och har då fått fram svaret på
den yngstes ålder (Jan: 9 år). Den äldstes ålder får man genom att lägga till 2 (9 + 2,
Bo: 11 år).

Algebraisk lösning

Här som i föregående huvudtyp måste logiska tankegångar utnyttjas. Oftast görs anta-
ganden här att den yngsta personen är x år och ekvationen är då t.ex:

x + x +2 = 20, 2x = 18, x = 9106

Ann Ahlberg har också gjort en undersökning gällande problemlösning. Hon arbetade
fram en lektionsserie som lågstadieelever fick delta i. Ahlberg studerade sedan elever-
nas upplevelse och förståelse av aritmetisk problemlösning i skolundervisning. Tanken
vid utformningen av Ahlbergs lektionsserie var att eleverna vid problemlösning skulle
få tillfälle att använda sitt eget språk och kunna utföra olika handlingar.

Eleverna skulle också få möjlighet att variera sitt perspektiv på olika uppgifter av
aritmetisk problemlösning som skulle presenteras107. Själv beskriver Ahlberg att:
                                                     

103 Malmer (1999), s. 198-201. Malmer (1991), s. 61, 62.
104 Malmer (1999), s. 201, 204.
105 Malmer (1999), s. 202.
106 Malmer (1999), s. 202, 203.
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”projektets huvudsyfte är att beskriva och analysera vad aritmetiska problem och
aritmetisk problemlösning har för innebörd för lågstadieelever i en skolsituation”108.

Ahlbergs lektionsserie utformades som ett medel för att nå huvudsyftet och lektionerna
innehåller olika problemuppgifter som alla är konstruerade av Ahlberg. Problemse-
kvensen är i fem faser och har sitt ursprung i fem delmål som Ahlberg satt upp med
tanke på vad som är av betydelse för elevers aritmetiska problemlösningsförmåga109.
Delmålen är följande:

• att det finns olika sätt att lösa problem och att en konfrontation av olika lösnings-
sätt bidrar till förståelsen av problemet

• att matematiska problem är en del av en mängd problem som människor dagligen
ställs inför i vardagslivet

•  att det vardagliga språket kan förbindas med det matematiska symbolspråket
• att tala, skriva och rita är betydelsefulla verktyg vid problemlösning
• att det tar tid att lösa problem110

Problemsekvensen i de fem faserna som följer innehåller tjugo verbala, skriftliga pro-
blem och de är speciellt utformade mot delmålen. Innehållet går mot en alltmer forma-
liserad aritmetisk problemlösning111.

Fas 1: berättelseproblem utan aritmetiskt innehåll

Problemen presenteras i form av en lång berättelse med anknytning till elevernas verk-
lighet eller föreställningsvärld. De innehåller ett stort antal ord och meningar men inga
tal och det behövs inga numeriska beräkningar för att lösa problemen. Problemen har
formulerats öppet, med möjlighet till alternativa lösningsförslag.

Fas 2: Berättelseproblem med aritmetiskt innehåll

Aritmetiska beräkningar införs i berättelserna som även här anknyter till barns verklig-
het eller föreställningsvärld. Ett stort antal ord och meningar finns så det aritmetiska
innehållet är till viss del dolt i texten. Eleverna har möjlighet att välja alternativa lös-
ningar där beräkningar inte behöver göras.

Fas 3: Numeriska uträkningar införlivas i elevernas berättelser

Eleverna skriver själva en berättelse om en given uträkning, t.ex. 18 + 7 = 25. Eleverna
måste då förbinda det matematiska symbolspråket med sitt eget vardagliga språk. Ele-
verna gestaltar den givna uträkningen i ord.

Fas 4: Berättelseproblem med uppskattning

                                                                                                                                                          

107 Ahlberg (1992), s. 4, 5 och 63.
108Ahlberg (1992), s. 63.
109 Ahlberg (1992), s. 84, 85, 107.
110 Ahlberg (1992), s. 84, 85.
111 Ahlberg (1992), s. 107.
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Korta berättelser där problemen inte är logiska i matematisk mening eftersom de saknar
den numeriska information som behövs för att eleverna skall kunna utföra en aritmetisk
beräkning. Eleverna måste själva bestämma och uppskatta numeriska fakta för att
kunna göra en aritmetisk beräkning.

Fas 5: Benämnda uppgifter

Problemen är i förhållande till problemen i första och andra fasen korta och innehåller
ett färre antal ord och meningar. De liknar den typ av skriftliga, verbala problem ele-
verna ofta möter i sina matematikböcker. Aritmetiska beräkningar måste utföras för att
eleverna skall kunna lösa problemen. Vid lösningen är det möjligt att använda olika
lösningsmetoder och räknesätt. Prisbegrepp, mätetal, de fyra räknesätten, kommutativa
och distributiva lagen ingår i det matematiska innehållet. Problemen är utformade så att
de enkelt kan gestaltas i bild eftersom avsikten är att eleverna skall uppmuntras att rita
bilder vid problemlösningen och därigenom upptäcka att bildgestaltningen kan vara ett
värdefullt verktyg vid aritmetisk problemlösning. Ahlbergs syfte med att införliva be-
nämnda uppgifter i problemsekvensen är att eleverna skall förbinda dessa problem med
de andra typer av problem som de mött tidigare i problemsekvensen. Ett ytterligare
syfte är att eleverna skall inse att även problem av denna typ, som de oftast möter i sina
matematikböcker, kan lösas på ett antal olika sätt.112.

Eleverna fokuserade problemens innehållsliga delar på olika sätt då de arbetade med
problemlösningen. Eleverna relaterade också delarna i olika utsträckning. Ahlberg fann
dock två huvudinriktningar i hur eleverna handlade vid problemlösningen. Antingen
estimerade eleverna ett numeriskt svar eller så utförde de beräkningar113. Med tanke på
detta bildades av Ahlberg två kategorier, ”estimering” och ”beräkning” och därtill ett
antal underkategorier.

Jag redogör för alla kategorier nedan, ett exempel från fas fem får hjälpa till med be-
skrivningarna:

I klassrummet fanns 6 bord. Vid 5 av borden sitter 4 barn och vid ett bord
sitter tre barn. Hur många barn är det i klassen?114

De olika innehållsliga delar eleverna inriktade sig mot var problemets tema, aspekter av
temat, uppgiftens tal eller mot någon räkneoperation. För exemplet ovan om bord och
barn innebar det konkret:

Tema
Eleverna uppfattar att problemet handlar om barn och bord vid problemlösning, dessa
teman fokuseras och refereras till i problemlösningen.

Aspekter av tema
Eleverna ser aspekter av barn och bord. Då refererar eleverna till barn och bord och de
kan uppfatta att det sitter ett antal barn vid några bord och ett annat antal barn vid andra
bord.

                                                     

112 Ahlberg (1992), s. 108-110, 243.
113 Ahlberg (1992), s. 243.
114 Ahlberg (1992), s. 137.
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Tal
Eleverna inriktar sig mot något, flera eller samtliga tal som förekommer i problemet.
Talen är 6, 5, 4, 3 och 1.

Räkneoperation
De räkneoperationer eleverna inriktar sig mot när de arbetade med problemet är addi-
tion och multiplikation115.

Här följer nu Ahlbergs kategorier:

1. Estimering

a) Eleverna fokuserar teman i problemen

Utgångspunkt tas i problemets tema och eleverna ger ett svar som inte är relaterat till
problemets aritmetiska innehåll. De använder inte de tal som ingår i det givna proble-
met utan refererar till tal som inte nämns116.

b) Eleverna fokuserar teman och tal i problemen. Teman och tal relateras

Eleverna uppfattar teman och relaterar tal men de gör inte aritmetiska beräkningar. Vid
problemlösningen relaterar de teman och tal och estimerar ett svar117.

2. Beräkning

a) Eleverna fokuserar teman samt tal och räkneoperation. De relaterar teman, tal och
räkneoperation och utför en beräkning.

Eleverna ser aspekter av teman men endast en av aspekterna, eleverna relaterar alltså
inte samtliga teman med aspekterna. När eleverna nämner en innehållslig del av pro-
blemen, utan att den får relevans för elevernas problemlösningsprocess, tolkas detta
som eleverna inte uppfattar det aktuella probleminnehållet.

Ex. på detta med Elsa (E) och intervjuare (I):
E. 7 barn

I. Hur kom du fram till 7 barn?

E. Jag räknade 4 och 3 blir 7

I. Ja.

E. Det blir 7 barn av det.

I. I klassen?

E. Mm…oj 5 bord

I. Hmm.

E. 5 bord…5 bord sitter 4 barn och ett bord sitter 3 barn
                                                     

115 Ahlberg (1992), s. 137, 138.
116 Ahlberg (1992), s. 239.
117 Ahlberg (1992), s. 240.
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I. Hmm.

E. Så jag ska alltså jag ska alltså räkna ihop 5 bord på barn då?...eller det är ju 4 barn på
5 bord.

I. Hmm?

E. Så är det 4 barn?

I. Hm?

E. Ja då måste det ju bli 7 barn i klassen.

I. Hmm.

E. …Ja jag kommer bara fram till 7…gör jag118.

b) Eleverna fokuserar tema, aspekter av tema, tal och räkneoperation. Eleverna relaterar
dessa innehållsliga delar förutom aspekter av tema och de givna talen.

Eleverna uppfattar som rubriken beskriver men de relaterar inte de givna talen med
aspekterna. Ex. Sara (S) och intervjuare (I):

I. Hur många barn är det i klassen?

S. …19…Jo först tänkte jag att 4 och 4 är 8 och så visste jag att 8 plus 8 är 16 så får
man ta tre till119.   

c) Eleverna fokuserar tema och aspekter av tema, tal och räkneoperation. Eleverna re-
laterat problemens innehållsliga delar, förutom tal och räkneoperation.

Ett ex. med Sofie (S) och intervjuare (I) får visa:

S. (räknar)

I. Nu får du tänka högt?

S. 4. 8. 12. 18…det blir 5 bord…18…och så…22. Det blir 22…och så ter till…23.
Nej..jo 27..Nej jag har glömt bort igen. 4..8..12..18..22. Då skriver jag upp 22
här…hmm…plus 3…räknar…5, nej det blir så…det är inte 52 barn i klassen. Nej...25
är det…jag skulle vänt på den så120.

                                                     

118 Ahlberg (1992), s. 241.
119 Ahlberg (1992), s. 243.
120 Ahlberg (1992), s. 244.
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d) Eleverna fokuserar tema samt aspekter av tema, tal och räkneoperation i problemen
och relaterar problemens samtliga innehållsliga delar.

Ett ex. får åter visa nu med Viveka (V) och intervjuare (I):

V. Först…det är…6 runda bord, vid 5 av borden sitter 4 barn, och 5 gånger 4 är
20…23.

I. Mmm…5 gånger 4 är 20 och vad gjorde du sen?

V. La till 3121.

Inom samtliga kategorier förekom det att en del elever inte hade något förslag till lös-
ning. Någon enstaka elev i studien fokuserade inget av problemets innehållsliga delar
och gjorde inledningsvis inget försök till att lösa uppgiften. Det var också så att en del
elever plötsligt såg en innehållslig del eller relation som de inte tidigare sätt, det kunde
ha olika orsaker. Eleverna kunde ibland själva komma på nya saker efter att ha arbetat
med ett problem en stund eller så påverkade intervjuaren (Ahlberg) på något vis122.

Alla elever i Ahlbergs studie uppmanades att rita vid problemlösningen och i fas fem
avbildade eleverna problemets innehåll på tre olika sätt. Några elever illustrerade pro-
blemets innehåll, t.ex. personer eller miljöer som finns med i texten. Andra elever av-
bildade det numeriska innehållet, då avbildas antalet av något i innehållet. Det tredje
och sista sättet var att rita index (ringar, pilar eller streck) eller att ställa upp en tabell.
Eleverna avbildar då problemets aritmetiska innehåll och använde bilden som ett verk-
tyg vid problemlösning123.

En annan studie i problemlösning är gjord av Frank Lester där tredje- till femteklassare
i USA deltagit. Ett typiskt problem som han använt i sin undersökning ser ut så här:

Tom och Sue besökte en bondgård och såg att det fanns kycklingar och
grisar där. Tom sa, ”det är 18 djur”. Sue sa, ”ja, och dom har 52 ben till-
sammans”. Hur många djur var det av varje sort?124

Nästan alla tredjeklassare i Lesters undersökning adderade 18 och 52 och de flesta
femteklassare försökte dividera 52 med 18. Vid frågor till eleverna om varför de gått
tillväga på det sätt de gjort, svarade tredjeklassarna i allmänhet att ”om det frågas efter
hur många det är tillsammans så adderar man”. Det var uppenbart att eleverna fann
”nyckelord” i texten som för dem bestämde lösningsstrategi.

                                                     

121 Ahlberg (1992), s. 245.
122 Ahlberg (1992), s. 246, 248.
123 Ahlberg (1995), s. 86 - 88.

124 Lester, Frank K Jr. (1985) “Methodological considerations in research on mathematical problem –
solving instruction”. Silver, Edward A Teaching and learning mathematical problem solving (-multiple
research perspective). Lawrence erlbaum associates Inc. s. 41.
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Femteklassarna svarade på samma fråga ofta att ”det står tillsammans men man adderar
inte för det blir ben plus djur”. För dem var oftast ”av varje” ”nyckelord” och det
betydde för femteklassarna division125.

Även om eleverna gjordes uppmärksamma på att deras svar var felaktigt, var de oför-
mögna att hitta på en alternativ metod för att attackera problemet. Många av femteklas-
sarna skrev t.ex. 52/18 men stannade sedan och sa att ”man kan inte dela upp 52 på 18”.
De kände på sig att något var fel men kände sig maktlösa att göra något annat än att ge
upp. Väldigt få, färre än 1 av 20, har försökt angripa problemet genom ”trial-and-error”
metoden eller andra liknande strategier126.

Vanligen hade dessa barn en extremt liten repertoar av färdigheter (både taktiska och
strategiska) för att kunna attackera problem. Fyra principer visar deras problemlös-
ningsbeteende:

1) Problemsvårigheten är förutbestämd utifrån antalet tal och talens storlek i
uppgiften.

2) Eleverna tror att alla matematiska problem kan lösas genom direkt tillämpning
av en eller flera aritmetisk/a beräkning/ar.

3) Vilken beräkning som ska användas är förutbestämd av de ”nyckelord” som
finns i texten (dessa ”nyckelord” uppträder oftast i den sista meningen eller frå-
gan i texten).

4) Om beräkningar kontrolleras eller ej beror på hur mycket tid som finns. För
berättelseproblem anses bara beräkningarna behöva kontrolleras127.

4.3.4. Material, tankeredskap och andra hjälpmedel

När en elev inte har en färdig metod för hur en uppgift skall räknas ut kan eleven göra
på flera olika sätt, kanske hämtar eleven en miniräknare och räknar ut uppgiften med
den eller så ber eleven någon annan räkna ut den aktuella uppgiften. Eleven kan lära sig
en beräkningsmetod (algoritm) av någon annan person och därefter räkna ut uppgiften
med hjälp av den eller så försöker eleven själv finna ut ett sätt att räkna ut uppgiften,
antingen i huvudet eller med hjälp av stödanteckningar128.

Beräkningar kan alltså ske på en mängd olika sätt för olika personer, här följer några
exempel på hur personer kan tänka vid arbetet med att utföra en beräkning i huvudet:

• En del ser en inre bild av tal, där talen föreställs i en uppställning. Ett
algoritmtänkande finns då och en tänkt beräkning utförs i huvudet på samma sätt
som om beräkningen ställts upp och räknats ut på ett papper.

• Tiotal och ental kan beräknas var för sig. Antingen börjas det med att lägga ihop
en uppgifts ental eller tiotal för sig, därefter adderas tiotalen och entalen. Det
finns personer som alltid börjar med ett av dessa oavsett uppgift och utför beräk-
ning i flera steg enligt ett bestämt mönster.

                                                     

125 Lester (1985), s. 41, 42.
126 Lester (1985), s. 41, 42.
127 Lester (1985), s. 41, 42.
128 Hedrén (2000), s. 21.
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• Man kan använda sig av s.k. ”dubblor”, t.ex. 4 + 4. Det verkar vara något som är
lätt att lära sig (och barn utnyttjar detta mycket tidigt129).

• Omgestaltning av talen! En del personer tänker i talkombinationer och förändrar
tal. Vid beräkning av t.ex. 7 + 8 kan personen tänka/räkna så här: 7 + 7 = 14 (an-
vänder en ”dubbla”), har kvar ett från åtta, 14 + 1 = 15130.

När eleverna i de olika studierna som ovan beskrivits arbetade med olika räkne- och
problemlösningsuppgifter använde de sig av olika hjälpmedel. Eleverna i Ahlbergs stu-
die utnyttjade oftast tre olika medel: huvudräkning, fingerräkning och skriftliga nota-
tioner. Vilket medel eleverna än använde så fanns många olika tankegångar av vitt
skilda slag representerade. Eleverna kombinerade ibland dessa tre medel ibland inte.
Vid beräkningar som av eleverna ansågs svåra ökade användandet av fingerräkning131.
”Ahlbergs elever” hade inte tillgång till plockmaterial.

Vid huvudräkning hade en del elever tankeredskap som underlättade räknandet, de
kunde t.ex. använda ”dubblor”, inlärda ”talfakta” eller talkombinationer (talen kan
kastas om eller låtsas vara andra tal för en stund). Några elever glömde nästan omedel-
bart de tal som ingick i en beräkning och om de inte då hade några effektiva tankered-
skap stötte de på svårigheter som ibland medförde att de inte kunde fullfölja problem-
lösningen132.

Den vanligaste notationen i Ahlbergs studie var att elever tecknade uträkningar men
eleverna kunde också göra markeringar på siffror, rita index eller skriva tal. Algoritmer
användes ibland och det oftast vid större tal. Många elever var ganska ovilliga att göra
skriftliga notationer då de arbetade med problemlösning133.

Ahlberg gjorde provintervjuer vid planeringen av sitt projekt. Där framkom att det är
ovanligt att elever ritar bilder när de löser aritmetiska problem på matematiklektio-
nerna. När eleverna tillfrågades om varför de inte ritade när de räknade svarade de att
det är svårt och arbetsamt att rita eller att de inte kunde. En annan orsak var att lärarna
inte tillät ritande i räkneböckerna. Vid intervjuerna fick eleverna lösa problem och en-
dast 3 % av samtliga problemlösningsförslag som inkluderade en bild134.

När eleverna själva fick finna strategier vid räknandet, som i Hedréns undersökning an-
vände eleverna ren huvudräkning, beräkning med stöd av bilder, beräkning med korta
stödanteckningar, icke- standarduppställning som mer eller mindre blivit en algoritm,
miniräknare, laborativt material eller överslagsräkning135.

                                                     

129 Malmer (1999), s. 160, 161.
130 Ahlberg  (1995), s. 96, 103 -105.

131 Ahlberg (1992), s. 199, 200.
132 Ahlberg (1992), s. 200 – 203, 209.
133 Ahlberg (1992), s. 206-209.
134 Ahlberg (1992), s. 170.
135 Hedrén (2000), s. 47.



Sid. 39 av 68

5. Resultat
Min undersökning gick ut på att så långt det är möjligt försöka finna elevernas strate-
gier, att försöka upptäcka hur de tänkte när de löste uppgiften. När materialet om ele-
vernas arbete med problemlösningsuppgiften bearbetades utkristalliserades fem hu-
vudtyper av sätt som eleverna hanterade situationen på. De försökte uppskatta eller
gissa ett svar, pröva sig fram mot en lösning, finna och använda en lämplig beräkning
för att försöka få fram ett svar, använda flera av dessa sätt eller inte arbeta alls med
uppgiften (jag kan inte se en strategi). Av dessa fem huvudtyper har jag gjort fem kate-
gorier där eleverna i respektive kategori använder liknande strategier och jag vill nedan
beskriva dessa kategorier.

5.1. De fem kategorierna
5.1.1. Uppskatta och gissa

I den här kategorin får eleverna fram ett svar på frågan mycket snabbt efter en liten
stunds tänkande eller resonerande. De kan inte visa på några uträkningar och de
använder inget material (med undantag för ett enstaka tillfälle då en kulram används en
kort stund) utan det tycks som om de bara vill ge ett snabbt svar på frågan. Det här är
den minsta kategorin, bara fyra elever har använt sig av metoden.

5.1.2. Pröva

Kategori pröva innehåller tre underkategorier men gemensamt för dem alla är att de på
något sätt prövar sig fram tills de finner en lösning på problemet. Eleverna prövar inte
med olika strategier för att finna den lämpligaste till att ge dem en lösning utan de prö-
var sig fram genom att skifta tal eller antal. Talen eller antalen skiftas i beräkningar el-
ler genom olika flyttningar med plockmaterial. I vissa fall är det dock så att efter en
stunds prövande ger eleven upp utan att ha funnit en lösning.

I den första underkategorin prövar sig eleverna fram rent praktiskt, de använder något
material och gör något med sina händer, de gör inga beräkningar utan räknar antal och
jag kallar det praktiskt prövande. Flera elever än de som hamnar inom kategorin
praktiskt prövande har ägnat sig åt det, men använder endast strategin under en del av
arbetsgången. Dessa elever hamnar då inom en annan kategori (skifta strategier). De
elever som under hela arbetets framskridande endast prövat sig fram med något mate-
rial och inte alls tagit in någon annan strategi finns inom kategorin praktiskt prövande.

I den tredje underkategorin prövar sig eleverna fram genom olika beräkningar i huvu-
det, det kallar jag teoretisk prövande. De prövar sig inte fram med flera olika beräk-
ningar för att finna en (eller flera) giltiga utan prövar sig fram genom att skifta talen i
en beräkning. Eleverna löser uppgiften på olika sätt, gemensamt är dock att hela räk-
nandet sker i just huvudet, varken fingrar, plockmaterial eller stödskrivning förekom-
mer under någon del av räknandet.
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Mellan underkategori ett och tre finns underkategori två, det är en kategori elever som
inte använder något material eller med händerna fysiskt hanterar ett prövande, inte hel-
ler gör de hela räknandet i huvudet. I den andra underkategorin använder eleverna pen-
nan och pappret, med olika uträkningar som de skriver ned prövar de sig fram mot en
lösning. Den andra underkategorin har jag valt att kalla teoretiskt prövande med stöd-
skrivning.

5.1.3. Beräkna

Här använder eleverna några få beräkningar som direkt leder fram till ett svar eller så
söker de en beräkning de kan använda till att ge dem ett svar på problemet. Men till
skillnad mot kategorin ”pröva” prövar eleverna sig inte fram med olika antal, tal eller
siffror i en och samma beräkning som skulle kunna ge en korrekt lösning. Dessa elever
vill helt enkelt ha en giltig beräkning eller uträkning med något av de fyra räknesätten,
dock användes aldrig multiplikation. Kunskapsnivån inom matematik och förfarande
varierar stort mellan eleverna.

Jag har delat in eleverna i några underkategorier utifrån den beräkning eller de beräk-
ningar de inriktat sin uppmärksamhet på. Dessa underkategorier kallas 28 – 16 = 12;  28
+ 16  = 44, 44/2 = 22 och 28 – 16 = 12, 12/2 = 6.

5.1.4. Skifta strategier

Elever som tilldelats en plats här har använt flera av ovan nämnda strategier. Alla har
både prövat sig fram och använt sig av beräkningar, någon kommer också in på det
först beskrivna att gissa. Inom den här kategorin finns elever som använder sig av två
eller flera tydliga strategier liksom det finns elever som använder sig av många metoder
i sitt räknande och som ibland inte kanske kan kallas för en strategi. Kategorin inne-
håller både elever som finner en lösning på problemet och elever som inte lyckas få
fram något svar på frågan.

5.1.5. Avsaknad av strategi

Hos en del elever kan jag inte finna att de använder sig av någon strategi och de hamnar
i den här kategorin. Jag har valt att kalla underkategorierna helt passiv, delvis passiv
och minimal insats.

En del elever kallar jag delvis passiva eftersom de visar att de bryr sig om att få vetskap
om en lösning på problemuppgiften. De ber om och intresserar sig för en förklaring,
kan vilja att någon annan talar om en lösning. Elever under rubriken ”minimal insats”
gör något litet försök till att arbeta med uppgiften men går av olika anledningar inte vi-
dare. De gör en minimal insats men håller sig förövrigt passiva. De elever som kallas
helt passiva gör inget arbete alls för att lösa uppgiften.
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5.2. Strategibeskrivningar
Jag kommer nu visa de olika strategierna eleverna använt sig av. För att kunna ge en så
god bild som möjligt av hur elevernas gick tillväga visar jag delar av samtal inom ar-
betsgrupperna och/eller en beskrivning av vad jag sett att eleverna gjort. I dessa be-
skrivningar kallar jag mig själv för jag och elevernas namn är naturligtvis fingerade.
Innan strategibeskrivningarna visas påminner jag om problemlösningsuppgiften:

Sara har 28 stickers och Hanna har 16. Sara vill att hon och Hanna ska ha lika
många stickers. Hur många måste hon ge till Hanna?

5.2.1. Uppskatta och gissa

Fyra elever, alla från år två har använt sig av denna strategi vid problemlösningen. De
har inte ägnat så mycket tid åt problemlösningen så beskrivningen av hela arbetsgången
för dessa elever är inget problem (vare sig för skrivare eller läsare skulle jag tro).

1) Albin arbetar först inte själv med uppgiften men det gör de andra två i hans
grupp. En av hans gruppmedlemmar säger vid ett tillfälle att det kanske är 12
efter att ha räknat ut skillnaden mellan 28 och 16. Albin tycker att de kan svara
12 och rita 12 stickers på gruppens papper, de andra gruppmedlemmarna håller
inte med. Albin tar då en kulram medan de andra två i gruppen koncentrerat ar-
betar med sitt. Albin flyttar några få kulor på kulramen på ett oförståeligt sätt
för en åskådare och säger lite försiktigt: ”det blir 9”. De andra två eleverna bryr
sig inte direkt om Albins uttalande utan fortsätter att arbeta med sina saker.
Albin lutar sig tillbaka och bryr sig, till synes, inte om uppgiften mer. Efter en
stund har en gruppmedlem fått fram svaret 6 och det accepteras av Albin men
han verkar inte alls förstå hur det kunde bli just det svaret.
Det är mycket osäkert om Albin överhuvudtaget riktat någon uppmärksamhet
mot uppgiftens egentliga frågeställning.

2) Bertil läser mycket snabbt uppgiften och ställer därefter en fråga om de ska ha
lika många av 28, frågan riktas inte till någon bestämd person. Bertil uppmärk-
sammar sedan, bara efter några sekunder talet 16 i texten och säger också att en
har 28 och en har 16. Han börjar räkna på fingrarna och säger: ”17,18…16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23” (håller upp ett finger för varje tal) och utropar 10, sedan
säger Bertil 6, räknar på fingrarna: ”16, 17, 18”, säger han högt och ropar 9!
Gruppen svarar att Sara måste ge bort 9 stickers, jag frågar då hur de kom fram
till den lösningen och får ett svar i en lite anklagande ton från Bertil. Bertil sä-
ger att han kom på svaret och att de andra inte gjort någonting. Bertil har rätt
snart klart för sig problemuppgiftens slutliga fråga även om han först fokuserar
på likheten, att Sara och Hanna ska ha lika många stickers. Han är mycket be-
stämd på att gruppen ska acceptera hans lösning, är mycket ivrig och vill att de
ska ha ett svar snabbt och visa klassen att de var i grupprummet en mycket kort
stund.

3) Cesar och Anna är i en grupp tillsammans med Daniel. De två förstnämnda har
en mycket högre status än vad den sistnämnda har i klassen. Alla tre tänker tyst
några sekunder efter att de läst uppgiften och så säger Daniel att svaret är 6.
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Cesar och Anna lägger inte någon som helst notis om Daniel utan börjar samtala med
varandra. Cesar och Anna talar ivrigt och nästan i mun på varandra, de säger:
”jag tror det blir 8, ja 8 för om man räknar på 16 till 28 så blir det 8, ja, ja”.
Daniel höjer då sin röst och förklarar för Cesar och Anna hur han tänkt och att svaret på
problemet skall vara 6. Den gången lyssnar Cesar och Anna, de verkar helt förstå
Daniels resonemang och håller med honom om att svaret faktiskt måste vara 6. De låter
6 vara gruppens svar och det är tydligt till belåtenhet för Cesar och Anna, de har förstått
problemuppgiftens frågeställning. Förmodligen uppmärksammades frågan i slutet av
uppgiftstexten direkt av Cesar och Anna men de hade en annan strategi för att få fram
en lösning än vad Daniel hade (se under ”pröva”, ”teoretisk prövande”).

5.2.1.1. Sammanfattning

Bertil, Cesar och Anna ger uttryck för en säkerhet på sin egen förmåga och visar ten-
dens till att vilja styra gruppen. De kommer snabbt med ett förslag till lösning och ser
gärna att gruppen antar det som svar på uppgiften. De är ivriga och försöker bli färdiga
med uppgiften snabbt.

Albin håller, i motsats till Bertil, Cesar och Anna, sig i bakgrunden i sin arbetsgrupp.
Liksom de tre föregående ser han dock gärna att gruppen snabbt anger att svar på upp-
giften.

Alla elever inom kategorin räknar på något sätt mellan talen 16 och 28. Både Albin och
Bertil anger svaret 9 medan Cesar och Anna ser 8 stickers som lösningen.

Albin och Bertil uppskattar helt och hållet en lösning. Cesar och Anna kan skifta upp-
märksamhet efter påpekande från den tredje gruppmedlemmen, de kan därför sägas ha
”number sense”.

5.2.2. Pröva

I rak motsats till föregående kategori har vi här den största. 18 elever väljer att pröva
sig fram för att finna en lösning på problemlösningsuppgiften. Tre undergrupper finns
inom denna kategori: praktiskt prövande, teoretiskt prövande med stödskrivning och
teoretiskt prövande.

5.2.2.1. Praktiskt prövande

Under denna rubrik finner man nio elever. Här finns tre elever från år två och sex elever
från år sex. Materialet eleverna väljer är detsamma för dem alla. Eleverna väljer en trä-
platta med hundra försänkningar i rader, vågrätt och lodrätt, tio försänkningar gånger
tio. I försänkningarna kan glaskulor läggas. Under rubriken ”skifta strategier” (som jag
tidigare tagit upp, kan använda praktiskt prövande under en del av arbetet) kan något
annat material förekomma. Eleverna använder materialet som plockmaterial. Tre olika
typer av strategier förekommer hos eleverna inom praktiskt prövande.

1) Två skilda mönster lägges med kulor, först ett med 28 (i rader 10, 10, 8) sedan
ett med 16 (i rader 10, 6). Efter förslag om att 14 skulle kunna vara svaret pro-
vas det först med att flytta 14 kulor från de 28 kulorna och lägga dem till de 16.
De 14 kulorna flyttas tillbaka och ursprungsmönstren återställs. Näst efter flyt-
tas 13 kulor från de 28 till de 16, de flyttas också tillbaka så att ursprungsmönst-
ren återställs.
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Efter det provas det att göra samma sak men med 10 kulor, även de flyttas tillbaka
och allt återställs. Kulor flyttas sedan oregelbundet runt på plattan, mycket länge hit
och dit, till slut har ändå två skilda, lika mönster uppkommit med 22 kulor i varje (i
rader 10, 10, 2). I ett mönster räknas det till 16 och de kulor hålls för med händerna,
övriga kulor i mönstret räknas, det är 6 kulor.

En pojke i år två, Lasse, gjorde så här. Han kunde därefter säga att lösningen måste vara
6 stickers. Arbetet tog dock mycket lång tid, han ville egentligen fortsätta att prova sig
fram genom att flytta 12 kulor efter att han provat att flytta 13 och att fortsätta med att
minska antalet kulor som flyttades tills de båda mönstren såg exakt lika ut. Lasse tänkte
att när mönstren var lika skulle han ha ett svar men han fick inte fortsätta med att pröva
sig fram på det sätt han ville eftersom hans gruppmedlemmar protesterade.  Lasse kom
dock själv på mot slutet att det inte räckte med att bilda två lika mönster.

Lasse hade det arbetsamt för han fick många, många gånger räkna antalet kulor som
flyttades, som låg i rader, som han höll för, som var kvar o.s.v. Han glömde ofta och
fick räkna om, dessutom störde hans gruppmedlemmar honom, retade honom t.o.m. vid
ett  par tillfällen.

2) Två skilda mönster lägges med kulor, först ett med 28 (i rader 10, 10, 8) sedan
ett med 16 (i rader 10, 6). 4 kulor flyttas först från de 28 kulorna och lägges till
mönstret med 16 kulor. Två nya mönster uppkommer, ett med 24 kulor (i rader
10, 10, 4) och ett med 20 kulor (i rader 10, 10). 2 kulor flyttas i nästa steg från
de 24 kulorna till de 20 och de två skilda men lika mönstren 22 (i rader 10, 10,
2) uppkommer.

Elever har gjort enligt denna strategi men så finns lite olika sätt att gå vidare på. Hilma
i år två arbetar bara hit men drar sig sedan tillbaka, en annan gruppmedlem, Gabriella
(se nedan) fortsätter och ger sedan Hilma en förklaring. Hilma accepterar svaret men
trodde först att en korrekt lösning skulle vara 5.

Gabriella i år två, fortsätter sedan med att flytta 6 kulor från det ena 22 mönstret och
lägger dem mellan mönstren, lägger sedan till de 6 kulorna till det andra 22 mönstret.
Nu innehåller de skilda mönstren åter 28 kulor respektive 16 kulor. Detta gör Gabriella
efter att jag en gång påpekat textens frågeställning. Hon går vidare genom att 4 kulor
tas från de 28 kulorna och lägges till de 16 kulorna, de 4 kulorna flyttas tillbaka igen så
att mönstren ännu en gång innehåller 28 respektive 16 kulor. 6 kulor flyttas näst från de
28 kulorna till de 16 men de flyttas också tillbaka precis som de 4 kulorna nyss gjordes.
Nu flyttas dock 6 kulor en gång till från de 28 kulorna till de 16. Gabriella kan därefter
säga att svaret är 6 kulor.

Hannes, Ingvar och Jonas från år sex fortsätter inte alls utan kan efter detta direkt säga
att lösningen är 6.
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3) Två skilda mönster lägges med kulor, först ett med 28 (i rader 10, 10, 8) sedan
ett med 16 (i rader 10, 6). Kulor tas bort från de 28 tills bara 16 finns kvar, de
borttagna kulorna hålles i handen (12 stycken). De borttagna kulorna fördelas
lika på de två skilda mönstren med 16 kulor i varje. Först läggs 4 kulor till varje
mönster så att de båda mönstren innehåller 20 kulor var (i rader 10, 10) sedan
läggs 2 kulor till, till varje mönster. De båda skilda mönstren innehåller slutli-
gen 22 kulor var (i rader 10, 10, 2).

Ingrid, Jonna och Konrad från år sex arbetar så här, de kan direkt därefter ange svaret 6.

5.2.2.2. Teoretiskt prövande med stödskrivning

En grupp i år sex har arbetat enligt denna strategi och för dem redogör jag här. Karin
börjar med att läsa uppgiften högt för Linda och Malin.

Malin: - O.K. vi testar att ta bort två, det blir 26 och 18, det går inte.

Karin, Linda och Malin är alla helt med på samma idé och talar ivrigt och i mun på var-
andra medan de skriver på uppgiftspappret:

28 – 2 = 26 28 – 4 = 24 28 – 6 = 22

16 + 2 = 18 16 + 4 = 20 16 + 6 = 22

Svar: hon måste ge Hanna 6 st.

De är alla säkra på sitt svar och är nöjda och belåtna. Karin, Linda och Malin bestäm-
mer sig direkt för en bestämd strategi och de har frågeställningen helt klart för sig.

5.2.2.3. Teoretiskt prövande

Här finner man sex stycken elever, hälften från år två och hälften från år sex. Fyra typer
av strategier finnes här!

1) Först testas att subtrahera och addera 4 från 28 respektive till 16, när det inte
räcker testas det istället med att subtrahera och addera 6 från 28 respektive till
16. Då är summorna lika.

* Olle i år sex gör på detta vis. Arbetsgången i hans grupp finns beskrivet i sin helhet
under beräkningar så jag visar här bara ett utdrag av Olles resonerande:

- Jag provade, 28 minus 4 är ju 24, 20 och då tog jag 6 minus och då vart det 22,
22.

* Eskil ingår i en arbetsgrupp från år två och fokuserar på att ”ta bort”. Så här säger
han:

- måste börja med 28 och minus…börja med att ge 4 då har hon 20, då kan man
skriva 28 minus 4 är lika med 28 eller…ja då har de lika mycket.
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Nej! Det måste bli minus 6, vi skriver bara 6, nej vi skriver 28 minus 6 är lika med 4,
nej lika med 6.(Kort paus, alla är tysta). 28 minus 6, 20, 28 minus 6 först…28 blir…vi
skriver 6 stickers måste hon ge.

Eskil skriver sedan på uppgiftspappret: ”svar 6 stickers 28 – 8”. Emma som ingår i
Eskils grupp (se ”beräkna”) påpekar att det skall stå 6 i beräkningen. Eskil suddar och
skriver: ”28 – 16 = 6 svar 6 stickers moste hon ge” på uppgiftspappret. Jag frågar hur de
kom fram till svaret varpå Eskil svarar:

- vi räkna matte, vi räkna minus.

Emma är lite sur och säger att hon inte ens hunnit läsa uppgiften, då läser Eskil den
högt för henne och säger:

- Vi skriver 28 minus 16 är lika med 6, visst?

Under Eskil första resonerande talar han mycket ivrigt och fort och säger allt innan de
andra gruppmedlemmarna ens hunnit läsa uppgiften.

2) Först testas även här att subtrahera och addera 4 från 28 respektive till 16, när
det inte räcker testas det istället med att subtrahera och addera 2 till från 28 re-
spektive till 16. Summorna är då lika och så adderas slutligen 4 och 2 i huvudet.

* I år två finns en pojke, Daniel, som läser problemuppgiften högt, tänker några sekun-
der och därefter säger: 6! Han fortsätter: ”först ger hon 4, då får Hanna 20”. Daniel
känner sig nog avbruten för de andra två gruppmedlemmarna lyssnar inte och talar med
varandra om en annan idé (se under rubriken ”uppskatta och gissa”, punkt tre). Efter en
liten stund bryter sig dock Daniel in i de andra tvås samtal och säger: ”men, hon måste
ge 4 till Hanna, då har Sara, då ger Sara 2, 2 till". Då blir det 6”. De andra två grupp-
medlemmarna lyssnar nu på Daniel och accepterar svaret.

* Olivia är från år sex och säger direkt när hennes grupp får uppgiften att hon vet. En
annan flicka i gruppen tar fram kulplattan och börjar lägga kulor på den medan den
tredje gruppmedlemmen, också en flicka, ber Olivia berätta. Olivia börjar förklara med
hjälp av kulplattan som den andra flickan tagit fram. Olivia lägger upp sexton kulor och
säger:

- Först får jag ge 4 till henne, då blir det 20 och 22…eller 24…och då får jag ge 2
till (hon lägger två kulor till på kulplattan) och då blir det 22, 22.

Olivia tar sedan bort kulorna från kulplattan och upprepar sin förklaring på samma sätt
som nyss beskrivits med att både lägga upp kulor på plattan och berätta. De andra
flickorna verkar förstå precis och uttrycker att Olivia är smart.
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3) Likheten att Sara och Hanna ska ha 22 stickers var är redan känd. Nästa steg är
att testa att addera 4 till 16 för att se om det är 22, när det inte räcker adderas 2
till 20 (16 + 4). Då räcker det och 4 och 2 adderas.

* Arbetsgången i Gustavs grupp finns beskrivet under ”beräkna” och de svarar först att
Sara och Hanna ska ha 22 stickers var. Jag ber dem titta på sista meningen i uppgifts-
texten och Gustav säger då direkt:

- 6 stycken!

Jag frågar hur han kom på det och han svarar:

- Om hon har 16 och man lägger på 4, om de ska ha 22 var…så 4 plus 16 är 20
och så 2 till.

4) 6 subtraheras och adderas direkt från 28 respektive till 16.

* I en arbetsgrupp från år två ingår bara två elever, Mårten och Pernilla. Båda läser
uppgiften och är tysta ett tag. Mårten säger sedan lite tyst: ”jag tror det blir 6”. Han tit-
tar på mig och verkar vilja ha bekräftelse men jag är tyst och då blir det åter helt tyst i
grupprummet en stund. Pernilla säger efter ett tag att hon inte vet och då tar Mårten åter
ordet. Mårten säger att han tror att det är 6 och förklarar för Pernilla att 28 minus 6 är
22 och att 16 plus 6 också är 22.

5.2.2.4. Sammanfattning

Överhuvudtaget har eleverna under den här rubriken ”pröva” en klar strategi uttänkt vid
starten av problemlösandet. Det enda undantaget skulle kunna vara Gustav eftersom
hans arbetsgrupp gemensamt arbetar fram ett svar som Gustav sedan själv utvecklar.
Samtliga elever har också problemuppgiftens frågeställning klar och riktar sin upp-
märksamhet mot den.

Lasse och Gabriella (”praktiskt prövande”) arbetar mycket länge med uppgiften, har
problem med att hålla reda på antal men når tillslut en korrekt lösning. Hilma (”prak-
tiskt prövande”) avbryter efter en stund sitt arbete med uppgiften och kommer inte fram
till en korrekt lösning. Övriga elever inom kategorin kommer mycket snabbt fram till en
lösning som dessutom är korrekt.

De absolut flesta elever inom kategorin startar med att uppskatta ett tal som skulle
kunna vara lösningen och utgår från det i sitt prövande. Karin, Linda och Malin (”teo-
retiskt prövande med stödskrivning”) startar med ett tal som verkar rimligt, de upp-
skattar. De verkar ta i lite i underkant för att vara säkra att inte missa det korrekta svaret
och ökar sedan talet successivt i hälften av beräkningarna och minskar det med lika
mycket i den andra hälften. Hilma och Gabriella och Hannes, Jonas och Ingvar (”prak-
tiskt prövande”) uppskattar också ett antal som verkar rimligt, provar, ökar och minskar
med utgångspunkt från det först uppskattade talet. Likaså gör alla elever under ”teore-
tiskt prövande”.
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Det är fyra elever som går tillväga på ett lite annat sätt. Lasse som faktiskt använder sig
av två pröva metoder har till en början en mycket uttänkt strategi: flytta kulor, minska
med en för varje försök tills båda flickor/kulmönster har samma antal. Det kul-
/stickersantal han först väljer beror av ett förslag en gruppmedlem ger. Lasse får sedan
fram lösningen genom en annan metod, att dela upp alla kulor/stickers på två, hålla för
16 kulor med sin hand i den ena delen och räkna de kulor som inte gömdes av handen.
Ingrid, Jonna och Konrad (”praktiskt prövande”) börjar med att ta bort kulor/stickers
från talet 28 så att 16 blir kvar, dessa kulor/stickers fördelas på två och ger dem svaret.
Ingrid, Jonna och Konrad börjar dock likt de jag beskrev som uppskattar ett tal till en
början att lägga 4 till varje del och sedan öka med 2.

När eleverna i min studie prövar sig fram är det vanligaste att de startar med att lägga
till och dra ifrån antalet eller talet 4 till 16 och från 28, för att testa om det kan vara rätt
svar. Det är en uppskattning nära korrekt svar, ett uttryck för ”number sense”. 13 elever
inom kategorin ”pröva” startar med 4.

Alla elever som finns under ”praktiskt prövande” använder tydligt ett-till-ett principen.

5.2.3. Beräkna

Sju elever finns inom denna kategori. De flesta av eleverna är från år sex, nämligen fem
stycken, två elever är från år två.

5.2.3.1. 28 – 16 = 12

* I Brittas grupp börjar det med ett resonemang mellan henne och Cilla om att de skall
skriva 28 – 16 och snart blir även Doris delaktig i att försöka räkna ut svaret på nämnd
uppställning. Britta tar en kulram och flyttar kulor, gruppen räknar tillsammans bort 16
kulor från 28 och upptäcker att det är 12 kulor kvar efter borttagandet. De skriver       28
– 16 = 12 på sitt uppgiftspapper och anser sig vara färdiga. Jag frågar då gruppen vad
deras svar är och de anser enhälligt att om Sara och Hanna ska ha lika många stickers så
ska de ha 12 var.

Jag förklarar textens fråga och Britta föreslår då att de ska använda addition istället
(men hon säger plus). Britta funderar vidare och håller sig sedan en stund till idén att
Sara och Hanna ska ha 28 stickers var. Hon resonerar som så att om en flicka har 28 så
ska den andra också ha det och hon talar om 28 + 28. Britta tar åter kulramen, hon räk-
nar och flyttar och säger sedan att svaret är 44 (förmodligen 28 + 16). Cilla och Doris
arbetar nu med egna saker och ifrågasätter skarpt Brittas svar 44.

Britta fortsätter att räkna med hjälp av kulramen men räknar nu åter ut skillnaden mel-
lan 28 och 12, först utropar hon 10 sedan 12, hon vill att gruppen skall svara 12. Men
Cilla tycker att de kan svara 14, att de kan skriva: 28 – 16 = 14. Britta protesterar kraf-
tigt mot detta, de kan inte skriva så när 28 – 16 = 12, anser hon.

Nu tror Britta att Sara ska ge bort 12 stickers, Doris har nämligen ett flertal gånger på-
pekat vad det frågas efter i texten. Britta får inte svara som hon vill för Cilla och Doris
och det ser ut som om hon då ger upp. Britta sitter tyst och tittar inte på de andra två
som arbetar men hon har inte gett upp för plötsligt säger hon 23, sedan 24 och så 25.
Doris protesterar och då säger Britta 55. Både Doris och Cilla säger nej till att svara 55.
Britta blir då sur och säger att ”det kan va plus, vet ni”.
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Gruppen kommer att svara 28 – 16 = 5 men Britta tror att svaret är 10 eller 12 eftersom,
som hon uttrycker det: ”om man tänker på vad 28 minus16 är”. Britta har inte fråge-
ställningen klar för sig, hon kan fokusera den en mycket kort stund då den flera gånger
blivit påpekad men byter fokus igen. Britta fokuserar på att Sara och Hanna ska ha lika
många stickers men mest på att finna en beräkning antingen med subtraktion eller med
addition. Britta tycker också att det är viktigt med korrekta beräkningar.

* Emma är i en grupp där en gruppmedlem direkt tar kommandot, ger förklaringar och
säger att det ska svara 6. Emma blir lite sur på det och säger att hon inte ens har fått läsa
uppgiften. Den som tagit kommandot, Eskil (se ”pröva”, teoretiskt prövande), läser då
uppgiften högt och säger att de ska skriva 28 – 16 = 6. Emma tycker absolut att de ska
skriva 28 -16, att det är lösningen på uppgiften men hon verkar mycket osäker på svaret
6. Hon förstår inte hur Eskil kommit fram till svaret och hon verkar inte alls fokusera på
uppgiftens frågeställning. Emma accepterar dock Eskils svar, påpekar att 28 – 16 inte är
6 men att det måste vara subtraktion för Sara skulle ge bort och då är det subtraktion
som gäller. Emma fokuserar på ordet ”ge” och att finna rätt beräkning för den här
sortens uppgift.

5.2.3.2. 28 + 16  = 44, 44/2 = 22

Tre elever, två pojkar och en flicka, Fredrik, Gustav och Fiffi arbetar tillsammans med
problemet.

Fredrik: - om vi har två högar och lägger ihop dem så att de blir lika många…

Fredrik, Gustav och Fiffi (går ej att tyda vem som säger vad):

- 34
- 17
- 28 plus 16 delat på 2 är lika med 17
- 32, 34
- nej 28 plus 10 är 38, 44 måste det bli
- 22, klantigt!

Jag: - Vad har ni för svar på uppgiften?

Fredrik, Gustav och Fiffi (går ej att tyda vem som säger vad):

- 22, de får 22 var!

Jag: - titta lite på sista meningen i texten.

Fredrik och Fiffi gör ingen antydan till att omvärdera sitt svar, de tittar lite frågande på
mig och anser sig vara färdiga med uppgiften. De fokuserar båda på likheten, att Sara
och Hanna ska ha lika många stickers. Gustav jobbar dock vidare med uppgiften (se
”pröva”, teoretiskt prövande) och ger snart sin syn på saken. Gustav anser att svaret är 6
och Fredrik verkar då omvärdera sitt svar 22.

Fiffi verkar inte hänga med i Gustavs resonemang, hon håller fast vid sitt svar 22 men
accepterar att gruppen svarar 6. De skriver så här på sin uppgiftslapp:
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 Svar: Sara får ge 6 st stickers till Hanna I 28 + 16 = 44                                         
.                                                                                           2 = 22

5.2.3.3. 28 – 16 = 12,  12/2 = 6

Tre elever har gjort beräkningar i huvudet i dessa två steg, en flicka och två pojkar i år
sex.

* Nicklas tar direkt kommandot i sin grupp. De två andra medlemmarna hinner inte ens
läsa uppgiften. Nicklas säger:

- 28 och 16, och sen…då blir det 12 och sen 12 och 6 och då blir det 6, och om vi
skriver 6 till henne så har de exakt lika många.

De andra två gruppmedlemmarna skrattar lite osäkert så Nicklas fortsätter:

- 16 plus 6, 22 och minus 6, lika med 22, 22 plus 22…

De andra gruppmedlemmarna verkar fortfarande mycket osäkra men Nicklas skriver på
uppgiftspappret: ”6 st ska hon ge för att det ska bli lika många” och säger sedan att de
är klara. Jag frågar då gruppen om de alla är överens och nöjda och eftersom det då vi-
sar sig att två gruppmedlemmar inte riktigt hänger med, säger Nicklas:

- titta, 16 plus 16 är lika med 32, då tar man det minus 4, 16 minus 4 är lika med
12 och plussar man på 6 där (pekar på 16 i texten på uppgiftspappret) blir det ju
22 och tar man minus 6 där (pekar på 28 i texten på uppgiftspappret) så blir det
ju också 22…då blir det ju 6.

Gruppen anser sig därefter färdiga.

* I år sex består en arbetsgrupp av de båda pojkarna Olle (O) och Peter (P) och flickan
Nina (N). Så här utspelades deras samtal:

P: - 28 delat på 2! (utropas direkt gruppen får uppgiften).

N: (samtidigt som Peter) 6 stycken!... 22 var.

Alla tre nickar och verkar mycket överens, de anser sig färdiga och jag ber dem förklara
sitt svar.

N: - Vi bara provade, 16 upp till 28…det är ju 12 och 12 delat med 2 är ju 6, då blir det
6, lika mycket.

O: - Jag provade, 28 minus 4 är ju 24, 20 och då tog jag 6 minus och då vart det 22, 22.

Jag säger då att de gärna får skriva ned sitt svar.

P: Svar?

Jag: - ja ni får ju skriva mer om ni vill.
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Peter skriver: ”28 – 16 = 12 Svar: 6 st.”                                              
.                                        2

Peter och Nina använde rubrikens beräkning, Olle använde enligt mig teoretiskt
prövande.

5.2.3.4. Sammanfattning

Av de elever som beskrivs inom kategorin ”beräkna” använder endast en elev något
material, de andra praktiserar ren huvudräkning.

Två elever inom denna kategori når aldrig en lösning på problemet. Dessa två letar efter
en enda beräkning som kan vara gällande som lösning. Övriga fem elever har insett att
det inte räcker med en beräkning utan använder sig av beräkningar i två steg. Två av
dessa elever kan inte själva komma fram till den korrekta lösningen.

Fredrik och Fiffi använder sig troligen av s.k. ”nyckelord” från problemuppgiften. De
fokuserar på att dela lika och har använt orden ”lika många” som ”nyckelord”. Emma
fokuserar på ordet ”ge” och menar att det då betyder att subtraktion skall användas, hon
använder ordet ”ge” som ”nyckelord” till hur hon skall angripa uppgiften.

De tre elever som gjorde beräkningar i de två stegen, 28 – 16 = 12, 12/2 = 6, kom fram
till svaret 6 mycket snabbt och räknade ut det helt i huvudet. De kunde beskriva sin hu-
vudräkning för mig och är helt på det klara med uppgiftens frågeställning. De väljer
ovanstående beräkning direkt utan att pröva några andra beräkningar.

Britta är den enda eleven inom kategorin som brukar något material. Det är också den
elev som arbetar klart längst tid med uppgiften. Hon provar envist flera sätt att finna en
beräkning men blir inte helt nöjd, kanske p.g.a. att hon inte får medhåll i sin arbets-
grupp. Britta accepterar en lösning som en annan gruppmedlem föreslår under protest.

5.2.4. Skifta strategier

Alla elever gör på olika sätt inom denna kategori som täcker sex elevers arbetsgång.
Endast en elev är från år sex, resten från år två. Varje elevs arbetsgång beskrivs nedan.

1) Använder fingrarna till att räkna mellan 28 och 16, använder kulplatta till att
dela 28 kulor lika, använder kulplatta till att dela 44 kulor lika. Försöker finna
beräkningar som kan användas. Får ej fram en lösning.

Tina börjar med att vara tyst i ca en minut efter att uppgiften lästs och det ser ut som
om hon då tänker på problemuppgiften. Sedan börjar Tina räkna på fingrarna helt syn-
ligt. Hon räknar och säger: 27, 26, 25, 24 och håller upp ett finger för varje tal. Därefter
gör Tina samma procedur men räknar då: 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 (efter
att tio fingrar hållits upp knyter Tina båda händer och håller upp ett finger.

Efter fingerräknandet tar Tina kulplattan och lägger dit 28 kulor, hon mumlar något om
att ta bort kulor. De 28 kulorna har lagts i ett regelbundet mönster i rader 10, 10, 8 men
Tina flyttar 13 kulor från mönstret och lägger dem i ett oregelbundet mönster bredvid.
Tina räknar de flyttade kulorna och får det till 11. Därpå räknar Tina de kulor som är
kvar i det regelbundna mönstret och får det till det korrekta antalet 15. Tina skrattar,
lägger till 2 nya kulor till det oregelbundna mönstret och säger:
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12, 13 och så räknar hon igen antalet kulor som ligger i det regelbundna mönstret (då i
rader 10, 5) och får det till 14. Tina uttrycker att det inte kan bli jämt för då måste en
kula delas och det går inte.

Lasse, som är med i Tinas arbetsgrupp, påpekar att båda Tinas mönster innehåller 15
kulor, vilket ju stämmer. Tina och Lasse räknar sedan alla kulor på plattan tills de
kommer till talet 28 och ser förmodligen att 2 kulor inte räknats och de flyttas av från
plattan. Tina lägger därefter mycket noga de 28 kulorna i två skilda, regelbundna och
lika mönster (en 10 rad och en 4 rad), hon räknar antalet i båda mönstren flera gånger
och säger: ”de får 14 var”. Jag förtydligar problemuppgiftens frågeställning och Tina
säger då: ”14, Sara ger bort 14…14 plus 14 är lika med 28…men hon hade i och för sig
också 16.”

Lasse tar över kulorna och kulplattan och arbetar med materialet själv. Tina tittar på,
griper in så smått då och då, retas lite och stör Lasse en del. Vid ett tillfälle har Lasse
fått till två skilda mönster på plattan, ett med 30 kulor och ett med 14. Tina tar över
plattan och flyttar kulor huller om buller på ett sätt som jag inte förstår. Medan Tina
flyttar kulor räknar och säger hon: ”10, 20, 30 och här har vi 7, ja…14, 16, 14, det är 7
plus 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19”. Lasse griper in och tillsammans med Tina fixas två,
skilda, regelbundna mönster med 22 kulor i varje (i rader 10, 10, 2). Tina verkar nöjd
men undrar också mycket frågande vad som skall skrivas på uppgiftspappret. Då för-
tydligar jag åter frågeställningen och Tina säger att svaret är 14. Lasse säger att det är
fel svar och Tina erkänner sig osäker men återkommer ändå till 14, hon anger också
talet 7 som tänkbart svar. Tina skrattar sedan lite nervöst och ger helt upp medan Lasse
arbetar vidare.

2) Vill rita stickers (vill rita 28/2, vill rita 28 +/- 16), vill dela lika, använder små
träbrickor till att fördela stickers på 2. Får ej fram en lösning.

En pojke i år två uttrycker direkt när han läst uppgiften att han vill rita alla stickers på
uppgiftspappret, men gör det inte. Han säger snart därefter i stället att de (gruppen) ska
börja med 28 och dela lika. Pojken som jag kallar Rolf, återkommer sedan till att han
kanske ska rita 28 och 16 stickers med ett minus- eller plustecken emellan, men gör inte
heller det. Istället tar Rolf fram små träbrickor och lägger upp 28 brickor i en hög och
16 i en annan. Jag ser att han flyttar träbrickor från 28 högen till 16 högen och att det är
sex brickor han flyttar, men han säger inget (räknar inget högt). När förflyttningen är
gjord säger Rolf att det inte funkar och ger upp helt.

3) Använder sig av olika beräkningar i huvudet och i skrift, prövar sig fram i huvu-
det, med stödskrivning och med hjälp av entalskuber, räknar med parallella räk-
neramsor och mycket kort med kulram. Svårighet att hålla reda på antal, vill
gissa, ger upp och får ej fram en lösning.

I Cillas grupp börjar det med ett resonemang mellan henne och Britta om att de skall
skriva 28 minus 16 och snart blir även Doris delaktig i att försöka räkna ut svaret på
nämnd uppställning (se ”beräkna”).
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De får svaret 12 med hjälp av en kulram, Cilla föreslår att de ska gissa på det och
gruppen skriver: 28 – 16 = 12 på uppgiftspappret. Jag frågar gruppen om de vet vad det
frågas efter i texten och alla är överens om att svaret på textens fråga är att om Sara och
Hanna ska ha lika många stickers så ska de ha 12 stickers var.

Jag förtydligar frågan för gruppen och Cilla verkar utan svårighet förstå att de varit inne
på fel spår. Cilla tar entalskuber och lägger upp två skilda högar, en med 28 entalskuber
först och en hög med 16 entalskuber sedan, hon mumlar lite medan hon lägger upp ku-
berna. Cilla flyttar sedan kuber från 28-högen till 16-högen, hon flyttar 6 kuber, en och
en men fort så en kub åker åt sidan, hon räknar inte högt. Cilla räknar därefter kuberna
högt i de nybildade högarna av entalskuber och får den ursprungliga 28-högen till 22
och den ursprungliga 16-högen till 21, vilket är rätt räknat. Doris räknar också Cillas
högar och får samma antal. Cilla hade uppenbarligen noterat att en kub åkt åt sidan för
när Doris räknat kuberna säger Cilla: ”då ska det vara 22 för en åkte undan…22 plus 22
är lika med 24, de ska ha 22 var” och skriver ned beräkningen på uppgiftspappret.

Doris påpekar att det inte är hur många stickers var som Sara och Hanna ska ha, som
det frågas efter så Cilla suddar ut det hon skrivit. I stället skriver Cilla 27 och 17 och
säger högt ett, fortsätter att skriva 26 och 18 och säger två, skriver sedan 25 och säger:
”jag kan inte” och så suddar hon ut allt igen.

Doris som under tiden arbetar med att själv lösa uppgiften nämner talet 14, ”gissa på
det då”, säger Cilla och verkar ha gett upp med att försöka finna en lösning. Britta und-
rar om de verkligen kan skriva 28 minus 16 är lika med 14 fast det inte är en korrekt
uträkning ”ja, gör det ändå”, säger Cilla och sedan gäspar hon och säger att hon inte
orkar mer. Doris föreslår att de ska ha 5 som svar och gruppen skriver: 28 – 16 = 5. När
de skrivit så frågar jag gruppen om de är nöjda med svaret och då svarar Cilla: “de kan
va att de ska ha 14 var, men det är inte svaret”.

4) Gör vissa beräkningar i huvudet och med hjälp av en kulram, testar om beräk-
ningar kan användas, prövar sig fram med entalskuber och använder då paral-
lella räkneramsor. Får fram svaret 5, anser att det möjligen kan vara 6 som är
lösningen.

Doris är i en arbetsgrupp tillsammans med Cilla och Britta. Efter att problemuppgiften
lästs är Doris tyst en stund medan Cilla och Britta resonerar om att de skall skriva 28
minus 16. Snart blir dock även Doris delaktig i att försöka räkna ut svaret på uppställ-
ningen med en kulram, de får fram svaret 12 och skriver hela uträkningen på uppgifts-
pappret. De anser alla tre att de är färdiga med uppgiften och att svaret på problemet är
att Sara och Hanna ska ha 12 stickers var. När jag då förtydligar frågan säger Doris
snabbt att de inte har svaret, hon verkar direkt ta till sig frågeställningen i uppgiften.

Doris tar därpå en kulram och flyttar tyst, på några kulor men byter snart till entalsku-
ber. Hon säger: ”man kan inte dela upp i två tjugi för vi har bara en” och så lägger hon
upp två högar med entalskuber. Doris börjar med att lägga upp en hög med 28 entals-
kuber och sedan lägger hon upp en hög med 16 kuber, hon räknar hörbart (viskar) och
säger sedan: ”28 ska ge”.
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Doris börjar dock inte ”ge” kuber direkt utan säger: ”det blir 14 var”. Britta ifrågasätter
och undrar om det inte ska vara 12 och då svarar Doris: ”det tror inte jag, för de har 8
och sedan dela upp 20 i hälften så har de 10 var, och så blir det 8 till och då blir det 14
(paus) det frågas efter hur många hon ska ge” (Doris delar nog 28 på 2).

Efter detta börjar Doris flytta entalskuber från 28 högen till 16 högen. Så här går det
till: Doris säger 27, flyttar en kub, säger 17 och sedan ett, säger 26, flyttar en kub, säger
18 och säger sedan två, så flyttar hon en kub till men säger bara 25 och 19, flyttar ytter-
ligare en, säger 24 och 20, flyttar, säger 23 och 21, flyttar en sista gång och säger 22,
22. Sedan säger Doris att hon tror svaret är 5 och pillar lite i sina högar (hon har flyttat
på 6 kuber). Gruppen skriver: 28 – 16 = 5 på uppgiftspappret och jag frågar om de är
nöjda med sitt svar. Doris svarar lite tyst: ”det kan va 6, jag kan ha räknat fel”. Men
gruppen lämnar grupprummet med svaret 5.

5) Startar med beräkningar i huvudet, 28 + 16, 44/2, 28 – 16 och 12 + 12, alla kor-
rekt, byter till kulplatta då jag sagt att material gärna får användas, prövar sig
fram genom praktiskt prövande (lägger 44 kulor, delar dem i ett 28 och ett 16
mönster, 6 kulor flyttas med en gång men flera gånger fram och tillbaka mellan
mönstren). Får fram en korrekt lösning 6.

En flicka i år två börjar med att lägga ihop alla stickers och sedan dela den summan i
två, i huvudet. Flickan, som jag kallar Stina berättar att hon gjort så för mig när jag frå-
gar henne hur hon tänkt då hon uttrycker att hon vill skriva 28 minus 16 på uppgifts-
pappret. Stina kan för alla beräkningar (inkl. 28 – 16) uppge korrekta uträkningssvar.
Stina får ingen respons av de andra barnen i gruppen och säger då: ”12 plus 12”. Det
blir tyst i grupprummet och jag säger att om de vill, får de gärna använda material.
Stina tar direkt kulplattan, som ligger på bordet.

Stina lägger först upp 28 kulor i ett oregelbundet mönster utan att säga något, tar en
kort paus och lägger därefter till 16 kulor i det oregelbundna mönstret utan att säga nå-
got. Sedan flyttar Stina runt kulorna, hit och dit i en mängd mönster under fyra minuters
tid som avslutas med två skilda mönster, ett med kulor i rader 10, 10, 8 (28 kulor) och
ett med kulor i rader 10, 6 (16 kulor). Stina flyttar 6 kulor från 28 mönstret till 16
mönstret så att två skilda 22 mönster uppkommer (rader om 10, 10, 2). Hon flyttar se-
dan tillbaka 6 kulor från det ursprungliga 16 mönstret till det ursprungliga 28 mönstret
och så flyttar hon 6 kulor igen från 28 mönstret till 16 mönstret. Stina har åter två skilda
22 mönster i rader om 10, 10, 2. Stina mumlar lite och säger sedan högt att Sara ska ge
bort 6 kulor.

6) Börjar med att pröva enligt praktiskt prövande, använder då materialet kulplatta
(lägger först 44 kulor, delar dem på två), fortsätter med en beräkning i huvudet
(28 – 22 = 6). Får fram korrekt lösning 6.

Rebecka tar nästan direkt fram kulplattan efter att hon läst problemuppgiften tyst. Hon
ingår i en arbetsgrupp från år sex där de inte samarbetar utan var och en gör sitt.
Rebecka lägger i alla fall upp 44 kulor i ett oregelbundet mönster på kulplattan.
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Hon räknar först till 28 (vissa räkneord sägs högt) medan hon lägger upp 28 kulor och
fortsätter sedan lägga dit 16 kulor medan hon räknar 1, 2, 3 o.s.v. upp till 16 (alla
räkneord hörs). Rebecka lägger sedan i ordning alla kulor, i rader om 10, 10, 10, 10 och
4 och säger direkt därefter att Sara och Hanna ska ha 22 kulor var. Efter detta säger
Rebecka till de andra två gruppmedlemmarna att Hanna ska ha 6 kulor och visar genom
att räkna ner från 28 till 22 (27, 26, 25, 24, 23, 22) och hålla upp ett finger för varje
räkneord (sex fingrar visas upp). Rebecka säger också till de andra två att 28 minus 22
är lika med 6. Det är ändå osäkert om de andra två gruppmedlemmarna förstod.

5.2.4.1. Sammanfattning

Utförandebeskrivningarna inom denna kategori är rätt så långa, särskilt tre av dem.
Detta p.g.a. att vissa elever upptog mycket lång tid och använde sig av många olika
moment. Alla elever använder material, ingen har en klar strategi eller metod som an-
vänds från början till slut.

Fem av eleverna försöker finna någon beräkning som kan hjälpa dem och fyra elever
prövar sig fram med material likt de inom kategorin ”praktiskt prövande” under en del
av arbetsgången.

Eleven från år sex, Rebecka, skiljer sig en del från de övriga inom kategorin. Hon tar
liksom de andra ett material till hjälp men använder det inte särskilt mycket och kan
snabbt dra en slutsats som ger en korrekt lösning. Utmärkande för eleverna är annars att
de kämpar väldigt länge och provar olika metoder, de är uppfinningsrika och ger inte
upp i första taget. Tyvärr blir flera frustrerade och något nedstämda eftersom de inte
finner någon tillfredställande metod eller lösning på problemet.

5.2.5. Avsaknad av strategi

En del elever i min undersökning visar inte att de använder någon strategi alls. Att de
inte gör det har olika förklaringar och med det som grund har jag delat in eleverna i den
här kategorin i tre underkategorier. Sammanlagt är det tolv elever fördelat på de tre un-
derkategorierna.

5.2.5.1. Helt passiv

* Två elever i år två som ingår i olika arbetsgrupper sitter hela tiden tysta medan de
andra i deras respektive grupper arbetar med problemlösningsuppgiften. När någon i
dessa två elevers grupper anger vad som skall svaras på uppgiften och jag frågat om
alla är överens, nickar de båda eleverna bara eller säger ett tyst ja. En av eleverna
accepterar det felaktiga svaret 9 och en av eleverna accepterar ett korrekt svar 6.

* Två elever i år sex som ingår i samma arbetsgrupp får inte en chans att arbeta med
uppgiften då en elev helt tar kommandot och löser det enligt beräkningarna: 28 – 16 =
12 och 12/2 = 6, kallas Nicklas (se under rubriken ”beräkna”). De två eleverna skrattar
lite nervöst när jag frågar om gruppen är överens om svaret som Nicklas gett. De två
eleverna säger att de inte vet och att de inte hunnit läsa frågan. Nicklas försöker då
snabbt förklara men de två eleverna lyssnar inte riktigt, de tittar på varandra och ler lite.
Men de två eleverna accepterar svaret 6 och lämnar grupprummet.

5.2.5.2. Delvis passiv
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Tre elever, en från år två och två från år sex finns här! Eleverna ingår i tre olika arbets-
grupper men i samtliga grupper finns någon medlem som nästan direkt säger sig ha lös-
ningen på uppgiften.

* Eleven i år två, Pernilla, tänker tyst en stund, säger att det är svårt och ber sedan den
gruppmedlem som säger sig ha ett svar att förklara. Eleven i år två får en hållbar för-
klaring där svaret är 6 (går under ”pröva”, teoretiskt prövande, kallas Mårten). Pernilla
förstår förklaringen.

* För en av eleverna i år sex går det till precis som ovan men den här eleven ber i stället
direkt om förklaringen utan att själv anstränga sig (Olivia under ”pröva”, teoretiskt prö-
vande förklarar).

* Den andra eleven i år sex säger själv direkt att lösningen är funnen, säger dock inget
och tittar på när en annan elev arbetar sig fram till en lösning enligt ”skifta strategier”
som jag tidigare beskrivit (Rebecka). När eleven arbetat fram sin lösning, som för öv-
rigt är korrekt, får eleven förklara. Den s.k. delvis passiva eleven lyssnar men verkar
inte förstå, accepterar ändå svaret.

5.2.5.3. Minimal insats

* En elev i samma arbetsgrupp som närmast beskrivits förfar på exakt samma sätt som
den ovan beskrivna med ett litet undantag. Den här eleven skriver vid ett tillfälle siff-
rorna 11 och 16 på uppgiftspappret.

* I år sex var det en elev som ingick i en grupp där en gruppmedlem tidigt sa sig ha lös-
ningen (Olivia under ”pröva”, teoretiskt prövande), den här eleven börjar ändå själv ar-
beta med att lägga upp kulor på en kulplatta. Eleven hinner lägga dit 6 kulor sedan ber
en tredje gruppmedlem den medlem som sade sig ha svaret, om en förklaring. Förklar-
ing ges och då lyssnar även den här eleven som började lägga upp kulor. Förklaringen
leder till svaret 6, eleven förstår förklaringen och accepterar svaret.

* En elev i år två är först delaktig i gruppens val av att använda sig av en kulplatta och
lägga två skilda mönster med kulor, ett med 28 kulor (i rader 10, 10, 8) och ett med 16
kulor (i rader 10, 16). Lutar sig därefter tillbaka tittar lite förstrött på en gruppmedlem
som arbetar hårt och som sedan också förklarar en lösning. Lösningen är korrekt och
förklaringen sker med ord och visas genom att flytta kulor. Den här eleven tror ändå att
svaret på frågan hur många stickers Sara gav, kan vara 4 men protesterar inte mot att
gruppen anger 6 som svar.

* I år två är det en elev som startar med att säga att de ska ha lika många av 28 och 16
och tar sedan fram små träbrickor men inget hinner göras med dem. Inget utrymme fås
till arbete då en i gruppen helt tagit kommandot och vill att de ska svara 9. Jag har un-
der rubriken ”uppskatta och gissa” beskrivit den eleven och kallat honom Bertil. Eleven
som beskrivs här gör inget mer utan accepterar bara Bertils svar.

* Den sist beskrivna eleven i år två visar motvilja mot att arbeta med uppgiften. Elevens
arbetsgrupp arbetar mycket länge med att försöka finna en lösning och det irriterar den
här eleven.

Eleven säger åt de andra gruppmedlemmarna att de alla måste gå någon gång och bara
skriva ett svar, att det är mat snart, att de inte har tid med det här o.s.v. Eleven suckar
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och tittar ut men stör även de andra två i deras arbete och retar en av gruppmedlem-
marna. Vid något tillfälle är ändå eleven intresserad av att hjälpa till att räkna antalet
kulor som lagts på en kulplatta. Den slutgiltiga lösningen som en gruppmedlem (Lasse)
finner enligt min kategori ”pröva”, praktiskt prövande och som är korrekt bryr sig inte
den här eleven om att veta något om.

5.2.5.4. Sammanfattning

I flera arbetsgrupper säger sig en gruppmedlem ha lösningen nästan direkt efter att
gruppen fått uppgiften presenterad för sig. I en del fall talar den som säger sig ha lös-
ningen om sin teori utan att de andra gruppmedlemmarna bett om det, i andra fall blir
denne ombedd att berätta sin teori. Fyra elever ber en annan gruppmedlem tala om vad
lösningen på problemet kan vara och på vilket sätt han/hon kom fram till lösningen och
sex elever accepterar ett svar på uppgiften som en dominant gruppmedlem föreslår utan
att ha blivit bedd om det. En av eleverna inom kategorin startade tydligt med ett försök
till att nå en lösning och skulle kanske ha lyckats om tid funnits. Eleven avbryter dock
sitt arbete då de andra två gruppmedlemmarna diskuterar ett korrekt lösningsförslag.

Endast en elev inom kategorin visar direkt motvilja till att arbeta med uppgiften. Eleven
ansåg att gruppen kunde gissa på ett svar och snabbt lämna grupprummet men finner
inte gehör hos de andra gruppmedlemmarna angående detta. Det är också bara den här
enda eleven som uppenbart stör sina gruppmedlemmars arbete med uppgiften.

5.3. Strategier i år två och år sex – en jämförelse
5.3.1. Sammanställning

För en tydligare överblick av vilka strategier eleverna i undersökningen valt har jag
gjort en tabell. I tabellen visas även en uppdelning av år två och år sex elevers
strategival. Tabellen visas på nästföljande sida.

Tabell 5.3.1. Sammanställning över elevernas strategival
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STRATEGI: År 2 År 6 Summa:

Gissa och uppskatta 4 - 4

Pröva 6 12 18

Praktiskt prövande 3 6 9

Teoretiskt prövande med
stödskrivning

- 3 3

Teoretiskt prövande 3 3 6

Beräkningar 2 5 7

Skifta strategier 5 1 6

Avsaknad av strategi 6 6 12

Helt passiva 2 2 4

Delvis passiva 1 2 3

Minimal insats 3 2 5

Skillnader och likheter finns mellan eleverna från år två och år sex. När det gäller skill-
nader i strategivalet finner man att inom kategorin ”uppskatta/gissa” är det endast ele-
ver från år två och inom kategorin ”skifta strategier” är alla elever utom en från år två.
Inom kategorierna ”beräkna” och ”pröva” är det eleverna från år sex som dominerar.
Lika många elever från år två och sex faller inom kategorin ”avsaknad av strategi”.

Eleverna från år två är spridda över alla kategorier med undantag för underkategori ”te-
oretiskt prövande med stödskrivning”. Eleverna från år sex är också spridda över alla
kategorier med endast ett undantag, ”uppskatta och gissa”. Men spridningen av elever
från år sex över de olika kategorierna är ändå inte lika stor som för eleverna från två. I
år sex har bara en elev hamnat inom kategorin ”skifta strategier” och hälften av ele-
verna har hamnat i kategorin ”pröva”.

5.3.2. Uppgiftsbladen

De olika grupperna redovisade skriftligt sina svar på uppgiftspappret. Om det inte
skedde självmant så uppmanade jag eleverna till det. Jag redovisar nedan för hur ele-
verna skrev. Jag har gjort ett rutnät för alla grupper från år två och ett för grupperna
från år sex. Varje ruta representerar en arbetsgrupps uppgiftspapper.16 uppgiftsblad
finns att redovisa, åtta från år två och åtta från år sex. Eleverna har fått ca 20 x 20 cm
tom yta att skriva och/eller rita på. Den största ytan är dock oanvänd på alla uppgifts-
blad och det är inte ritat på något av dem.
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5.3.2.1. År 2

Tabell 5.3.2. Skriftliga noteringar på uppgiftspappren från eleverna i år två

9 28 – 16 = 6 Svar 6 stickers moste hon ge Svar: 6 Svar: 6 stickers

6 28 – 16 = 5

(27, 5, 26, 17, 18, mycket svagt skrivet på sidan)

6 stickers 28 – 6 = 22
16 + 6 = 22 svar 6

5.3.2.2. År 6

Tabell 5.3.2. Skriftliga noteringar på uppgiftspappren från eleverna i år sex

Svar: 6 st

(16 och 11 löst skrivna
en bit ovanför)

22, Svar: 6 st 6 st ska hon ge för
att det ska bli lika
många

28 – 16 = 12
                 2
Svar: 6 st

Svar: Sara får ge 6 st. stickers till Hanna I 28 + 16 = 44
.                                                                                     2 = 22

       4                                  2
28  → 16 = 24 och 20, 24 →  20 = 22 och 22

Sara måste ge sex stycken kulor för   att båda ska ha lika många

   28 – 2 = 26 28 – 4 = 24 28 – 6 = 22

   16 + 2 = 18 16 + 4 = 20 16 + 6 = 22

    Svar: hon måste ge Hanna 6 st.

16 + 4 = 20 + 2 = 22

 28 – 4 = 24 – 2 = 22, Svar: 6 st stickers
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Det finns en skillnad mellan hur eleverna från år två och år sex går tillväga då de anger
sitt svar. Alla grupper från år sex valde självmant att skriva ner ett svar då de ansåg sig
ha en slutgiltig lösning. Fem av grupperna från år sex ansåg det också viktigt att ge en
skriftlig motivering till sitt svar eller som ett par grupper uttryckte det, visa hur de
tänkte. Ingen av eleverna i arbetsgrupperna från år två uttryckte något sådant. Möjligen
kan man tolka att de två arbetsgrupper från år två som både skriver ned beräkning och
svar har ambitionen att lämna en motivering.

5.3.3. Grupparbete/ensamarbete

En annan skillnad mellan arbetsgrupperna, som är tydlig, visar sig i om gruppmedlem-
marna är i stort sett lika delaktiga och helt tillsammans kommer fram till en lösning på
problemuppgiften eller om gruppmedlemmarna arbetar på var och en för sig mot egna
lösningar. I de först beskrivna grupperna kan det ibland vara någon gruppmedlem som
tillför någon kunskap som de andra inte äger men gruppen samarbetar ändå och kom-
mer tillsammans fram till lösningen. I de senare beskrivna kan det hända att någon elev
totalt styr de andra gruppmedlemmarna. Ibland stör också gruppmedlemmarna varandra
då de arbetar.

I år två arbetar två gruppers medlemmar tillsammans en kort stund till en början men
sedan övergår de till att arbeta individuellt. I två av grupperna samarbetar två av tre ele-
ver ihop ett tag, sedan övergår också de till att arbeta individuellt. Två grupper från år
två har gruppmedlemmar där hela arbetsgången sköts individuellt och i en grupp sker så
till en början men en elev förklarar sin lösning för den andre som är intresserad och för-
står. Sammanfattningsvis kan man säga att ingen arbetsgrupp från år två helt arbetar
tillsammans.

När det gäller år sex är arbetsgången individuell i tre grupper, fem grupper samarbetar.
Ett tydligt exempel där gruppen samarbetar finns under rubriken ”pröva”, ”teoretiskt
prövande med stödskrivning”. Arbetsgruppen från år två med medlemmarna Stina, Rolf
(under ”skifta strategier”) och Albin (”uppskatta/gissa") är ett tydligt exempel där
gruppmedlemmarna ägnar sig åt individuellt arbete.

5.3.4. Materialanvändning och andra hjälpmedel

Eleverna från år två använder sig av en del plockmaterial när de arbetar med problem-
lösningsuppgiften, sju elever använder sig av kulplattan, fyra av kulramen, två elever
använder entalskuber och två elever tar små träbrickor men bara en av dem använder
brickorna. Plockmaterialet används av en del elever under hela arbetet, andra elever
använder materialet under en del av arbetet. Två elever från år två tar fingrarna till hjälp
när de räknar och en elev stödskriver (vissa tal skrivs ned på ett papper som stöd för
minnet vid huvudräkning). Två elever nämner att de skulle vilja rita men de gör aldrig
det. Några elever använder sig endast av huvudräkning, sammanlagt sex elever, tre som
löser uppgiften och tre som inte finner någon lösning.

I år sex är situationen en annan. Endast kulplattan används av materialet som finns att
tillgå. Åtta av eleverna väljer kulplattan, en av dem använder dock aldrig kulplattan.
Tre elever från år sex stödskriver och åtta elever använder sig enbart av huvudräkning.
Av eleverna som använder huvudräkning löser sex stycken uppgiften medan två inte
finner någon lösning.
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Det finns en skarp skillnad mellan eleverna från år två och år sex som använder sig av
plockmaterialet. I år sex arbetar eleverna snabbt men för många av eleverna i år två tar
det mycket lång tid. För åtta av eleverna tar det väldigt lång tid då de måste räkna antal
många gånger. Med det menas att det plockmaterial som används måste räknas vid ett
flertal tillfällen. Några exempel på sådana tillfällen är när ett visst antal av plockmate-
rialet skall tas fram eller flyttas mellan olika högar eller mönster och när nya högar eller
mönster fixats och antalet i dem skall räknas. Att eleverna måste räkna antalet beror
också i flera fall på att de inte ser visuellt hur många av ett plockmaterial som ligger i
ett mönster utan de måste räknas en och en. Att eleverna måste räkna antalet kan bero
på att de t.ex. inte minns hur många som flyttats eller tagits fram, att de vill kontrollera
antalet och räknar fel flera gånger samt att de blir störda i sitt räknande av andra
gruppmedlemmar.

6. Diskussion
För de allra flesta elever i min studie var det viktigt att gruppen lämnade en korrekt lös-
ning på problemlösningsuppgiften som svar. De elever som hade svårt att komma fram
till en sådan lösning kämpade länge på olika sätt med att finna den eller bad en grupp-
medlem ge förslag på hur en korrekt lösning kunde se ut.

Jag har funnit att elever, med den problemlösningsuppgift jag gav, prövar sig fram ge-
nom att skifta tal eller antal tills de kommer fram till en lösning de tror är korrekt eller
testar en mängd olika sätt att arbeta på i sitt sökande efter den korrekta lösningen som i
”skifta strategier”. Dessa två kategorier av elever skiljer sig åt genom att i den först
nämnda kommer alla utom en elev (av 18) fram till den korrekta lösningen medan bara
två av sex gör det i den sist nämnda. Eleverna inom kategorin ”pröva” har generellt en
färdig plan att arbeta efter i sitt sökande efter en lösning medan eleverna inom kategorin
”skifta strategier” mer planlöst testar olika sätt (undantaget Rebecka). Men de båda
kategorierna elever liknar också varandra i det att de tillämpar ”trial-and-error” meto-
den.

Eleverna i min studie använde sig även av några andra strategier än de jag nyss beskrev
och dessa kategorier valde jag att kalla ”uppskatta och gissa”, ”beräkna” och ”avsaknad
av strategi”. Eleverna inom kategorin ”beräkna” kan man säga är av två typer, antingen
söker de planlöst efter en korrekt beräkning likt eleverna inom kategorin ”skifta strate-
gier” eller så väljer de mycket snabbt en beräkning (eller ett par steg av beräkningar)
som de är övertygade om kommer att ge dem lösningen direkt. Inom kategorin ”upp-
skatta och gissa” ser eleverna det viktigaste vara att finna en lösning så snabbt som
möjligt och inom kategorin ”avsaknad av strategi” anser inte eleverna att de är viktigt
att de själva som individer når fram till en lösning. Inga av eleverna inom de här tre sist
nämnda kategorierna kan sägas tillämpa ”trial-and-error” metoden, möjligen kan Britta
under rubriken ”beräkna” sägas göra det.

Eleverna i Lesters studie hade ungefär samma ålder som eleverna i min. De elever som
ingick i hans studie fick pröva på att lösa en problemlösningsuppgift och det var i
många fall svårt för dem.
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Färre elever än en av 20 använde sig t.ex. av ”trial-and-error” metoden och hade svårt
för att finna alternativa metoder även då de uppmärksammades på att deras svar inte
kunde stämma136.

I min studie var inte förhållandet detsamma, många elever använde sig av ”trial-and-
error” metoden och om jag eller en gruppmedlem uppmärksammade en elev på att nå-
gon lösning inte kunde stämma omvärderades i många fall lösningen.

Gudrun Malmer visar i sin studie att elever i flera fall prövar sig fram i ett sökande efter
lösning. Båda hennes kategorier ”göra-pröva” och ”tänka-tala” innefattar ett prövande.
Även Malmers kategorier ”numeriskt prövande” och ”Laborativ/logisk lösning”
innebär ett prövande mot en lösning137. Det här ser jag som tecken på att eleverna i
Malmers studie i mycket högre utsträckning än de i Lesters använder sig av ”trial-and-
error” metoden precis som jag har funnit. De elever som ingår i Malmers kategori
”numeriskt prövande” går dock planlöst tillväga138 likt en del elever från min studie
men det hindrar inte att de tillämpat ”trial-and-error” metoden.

När elever själva får finna strategier i matematik som i Hedréns studie visar det sig
också att de provar sig fram tills de finner en lösning på uppgiften. Ett exempel finns
under ”forskning om beräkningsstrategier”, underrubrik ”division”.

Vad kan det då bero på att de här studierna kommer till så olika resultat? Det skulle
kunna ha att göra med vilken kunskapssyn undervisningen, som de aktuella eleverna
utsätts för, vilar på. Med en behavioristisk inriktning kan eleverna ha fått lära sig att
nästan reflexmässigt tillämpa ett och endast ett sätt att hantera en specifik uppgiftstyp
på. Eleverna kan ha fått någon form av belöning eller förstärkning när de tillämpat rätt
metod på rätt typ av uppgift. Detta sätt främjar inte en ”trial-and-error” metod.

Om undervisningen istället varit inriktad på ett sätt förknippat med Piaget har kanske en
viss sorts uppgifter ännu inte visats för eleverna. Uppgiften kan anses tillhöra en annan
nivå än den nivå eleverna tros ha uppnått. Det skulle i så fall också tala emot en ”trial-
and-error” metod men Piaget ansåg också det vara viktigt med egen aktivitet och
manipulerande av objekt för barn139 och det talar snarare för en ”trial-and-error” metod.

En undervisning baserad på Bruners teorier skulle kunna främja en ”trial-and-error”
metod eftersom han anser att människor inte använder en enda metod då de löser pro-
blem utan att de tar till ett antal olika strategier140.

När det gäller ett sociokulturellt perspektiv säger det att eleverna använder det sätt att
hantera problemlösningsuppgifter på som den kultur de ingår i har uppmuntrat dem till
att göra141. Om eleverna använt en ”trial-and-error” metod eller ej bör alltså ha att göra
med vad eleverna uppmuntrats till.

Men det anses också att människan hela tiden skapar nya redskap med vars hjälp intel-
lektuella och fysiska problem kan lösas142 och den utgångspunkten främjar säkert en
                                                     
136 Lester (1985), s. 41, 42.
137 Malmer (1999), s. 198-203.
138 Malmer (1999), 202, 203.
139 Säljö (2000), s. 60, 61, 65, 71.
140 Wood (1988), s. 19, 48.
141 Säljö (2000), s. 49, 66.
142 Säljö (2000), s. 71, 73.
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undervisning där ”trial-and-error” metoder framkommer liksom den vikt som läggs vid
kommunikation143 borde göra.

I den beskrivna studien av Malmer finns förutom de kategorier jag redan behandlat i
diskussionen även kategorierna ”förstå-formulera” och ”algebraisk lösning”144. I den
studie jag bedrivit finner jag inte någon elev som passar vare sig i kategorin ”algebraisk
lösning” eller i ”förstå-formulera”. Många elever, speciellt de från år sex kunde berätta
om sitt tillvägagångssätt tydligt men att formulera det med en korrekt skriftlig beräk-
ning var precis som Malmer beskriver mycket svårt för dem. De tre elever som gjorde
beräkningar i de två stegen, 28 – 16 = 12, 12/2 = 6 skulle ha platsat inom kategorin
”förstå-formulera” om de på uppgiftspappret angett ett svar som: (28-16)/2 = 6 och det
gör de inte. Men Malmer skriver också att för eleverna i de lägre skolåren är det högst
osannolikt att de skriver så och dessutom skulle det vara ett orimligt krav145.

Många av eleverna i Lesters studie letade efter s.k. ”nyckelord” i texten146, men jag
tycker inte att de elever som arbetade med den problemuppgift jag presenterade gene-
rellt gjorde så. Några elever gör dock så, exempel på där eleverna i min studie använder
sig av ”nyckelord” är Fredrik och Fiffi under rubriken ”beräkna” som använder ”lika
många” som ”nyckelord” och Emma, också hon under rubriken ”beräkna”, som fokuse-
rar på ordet ”ge” och menar att det då betyder att subtraktion skall användas.

Lester beskriver också hur många elever i hans studie tror att alla matematiska problem
kan lösas genom en direkt tillämpning av en eller flera beräkningar147. Jag kan inte
tycka att det heller är något som generellt gäller eleverna i min studie, men det är inte
helt obekant. Emma och Britta (under rubriken ”beräkna”) måste jag säga liknar de ele-
ver Lester menar är i majoritet. De tycker att korrekta beräkningar är mycket viktigt och
att finna rätt beräkning för problemtypen har hög prioritet. Britta ger dock inte upp så
lätt utan letar en bra stund efter denna giltiga beräkning. Det här sättet att hantera situ-
ationen på, liksom att leta efter ”nyckelord”, har säkerligen också att göra med den
kunskapssyn kulturen eleverna lever i har, som diskuterats ovan.

Ahlberg delar in eleverna i sin studie i kategorier där eleverna antingen estimerar eller
utför beräkningar. Båda kategorier har underkategorier. Hon finner också att någon en-
staka elev inte alls försöker sig på att arbeta med problemet148. De här tre kategorierna
har även jag med. Dessa är dock de enda tre Ahlberg har och jag har ju två till. Ahlberg
har ingen särskild kategori för elever som prövar eller praktiskt hanterar uppgiften med
plockmaterial, i min studie är det en stor kategori elever. Att eleverna i Ahlbergs studie
inte använder plockmaterial är dock inte så konstigt med tanke på att de inte fick till-
gång till det. Ibland var det i Ahlbergs studie så att en del elever plötsligt såg en
innehållslig del eller relation som de inte tidigare sett.

Eleverna kunde ibland själva komma på nya saker efter att ha arbetat med ett problem
en stund, eller så påverkade intervjuaren på något vis149. Så var det även i min studie.
Jag har tidigare tagit upp under ”metoddiskussion” hur jag kanske påverkade eleverna i
                                                     

143 Säljö (2000), s. 67, 68.
144 Malmer (1999), s. 198-203 och Malmer (1991), s. 61, 62.
145 Malmer (1999), s. 198-203 och Malmer (1991), s. 61, 62.
146 Lester (1985), s. 41, 42.
147 Lester (1985), s. 41, 42.
148 Ahlberg (1992), s. 243.
149 Ahlberg (1992), s. 246, 248.
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vissa fall och elevexemplen i resultatet visar hur en del elever plötsligt kommer på
något nytt.

Ahlberg skriver också att elever ibland avstannade i sitt arbete och att det skulle kunna
vara p.g.a. att räknandet blev för svårt eller komplicerat150, detta drabbade säkert några
av eleverna i min studie (se t.ex. Cilla, Tina och Rolf under ”skifta strategier”).

Från Ahlbergs studie har jag tagit upp ett exempel där en elev får fram en lösning på en
problemlösningsuppgift som den jag gav eleverna i min studie genom att rita en bild.
Det hände inte en enda gång i min studie. Eleverna i Ahlbergs studie uppmanades dock
vid vissa tillfällen att rita vid problemlösning151 och det skulle kunna ha påverkat ele-
ven till ritandet. Ahlberg skriver ju nämligen också om hur ovanligt det är att barn ritar
vid problemlösning, att det framkommit vid provintervjuer hon gjort152. Det stämmer
överens med mitt resultat.

När det gäller hjälpmedel och tankeredskap använde eleverna i Ahlbergs studie sig av
huvudräkning, fingerräkning och skriftliga notationer (markera siffror, rita index, skriva
tal och använda algoritmer). I Hedréns studie, när eleverna själva fick finna sina strate-
gier, använde de sig liksom ”Ahlbergs” elever av ren huvudräkning, korta stödanteck-
ningar eller något som mer eller mindre blivit till algoritmer, men de tog också stöd av
bilder, laborativt material och miniräknare153.

I min studie använde sig eleverna av det mesta som eleverna i Ahlbergs och Hedréns
studier gjorde. Fingerräkning var dock inte så vanligt men Ahlberg skriver också att det
var vid beräkningar som av eleverna ansågs svåra som användandet av fingerräkning
ökade154 och det är den tendens jag också ser i min studie. Att algoritmer används kan
jag inte se något tydligt exempel på eller att eleverna tar stöd av bilder, inte heller an-
vänder eleverna i min studie miniräknare. Att eleverna inte använder miniräknare kan
bero på att jag inte tagit fram några miniräknare men också på att eleverna förmodligen
inte tyckte att det var något användbart till den aktuella problemuppgiften. Inga elever
frågade efter miniräknare och i grupprummet där eleverna från skolår två arbetade låg
miniräknare på en hylla.

Vilka hjälpmedel eleverna använt leder in på vilka räknestrategier jag kunnat se, jag
skall ge några exempel på vad jag sett och inte sett i min studie av det som jag skrivit
att olika forskare upptäckt.

Parallella räkneramsor används en hel del! Under rubriken ”skifta strategier” finns flera
exempel, se förslagsvis Cilla och Doris. Det är tänkbart att Bertil (under ”uppskatta och
gissa”) som räknar ner på fingrarna får problem med att hålla reda på parallella räkne-
ramsor och därför gissar på ett tal.

Ett- till- ett  principen används också en hel del. Alla elever som finns under ”pröva”,
”praktiskt prövande” gör det tydligt.

                                                     

150 Ahlberg (1992), s. 200 – 203, 209.
151 Ahlberg (1995), s. 86 – 88.
152 Ahlberg (1992), s. 170.
153 Ahlberg (1992), s. 199, 200 och Hedrén (2000), s. 47.
154 Ahlberg (1992), s. 199, 200.
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Det som sägs vara det enklaste av allt; delningsdivision, används av mina elever då de
delar lika tills kulor tar slut. Ingrid, Jonna och Konrad under rubriken ”pröva” är ett ex.
Rolfs inledande strategi att rita upp alla stickers och sedan dela upp dem på två är ett
annat ex. på delningsdivision (finnes under ”skifta strategier”).

De additions- och subtraktionsstrategier som jag tagit upp såg jag en hel del av hos ele-
verna i min studie vid arbetet med problemlösandet. Jag tar bara upp några exempel
Bertil (under ”uppskatta/gissa”) använder subtraktionsstrategin ”uppräkning från delen”
och Tina (under ”skifta strategier”) använder subtraktionsstrategin ”nedräkning till
återstoden” men hon stannar för tidigt på 17. Britta (inom kategorin ”beräkna”) använ-
der additionsstrategin ”uppräkning från början”. Tillsammans med Cilla och Doris
(inom kategorin ”skifta strategier”) använder Britta subtraktionsstrategin ”ta bort”.
Rebecka kan visa upp subtraktionsstrategin ”nedräkning till delen” för sina gruppmed-
lemmar (under ”skifta strategier”).

En del elever i Hedréns studie arbetar med negativa tal i subtraktion155. Det är inget jag
kan se i min studie. Hedrén tar också upp att det förekom att elever löste uppgifter som
krävde tiotals- och hundratalsövergångar på ett felaktigt sätt och därmed visade
bristande förmåga i subtraktion 156. Det är inte heller något som framkommit i min stu-
die. Att jag inte sett vad Hedrén sett behöver inte betyda att sakerna inte förekommer
hos eleverna i min studie men den situation som jag försatte eleverna i gav i alla fall
inte yttryck för det Hedrén upptäckte.

Med tanke på att lika många elever från år två som från år sex faller inom min kategori
”avsaknad av strategi” kan man tänka att gruppindelningen fungerat lika bra i båda
klasser. Det kan vara svårt för läraren att få till grupper i en klass där alla fungerar ex-
emplariskt. Det kan också vara så att antalet osäkra elever i en klass är ganska konstant
och i så fall måste också antalet mycket dominanta elever antas vara konstant över olika
klasser. Här finns en utmaning för läraren, att arbeta med att alla elevers tankar kommer
fram och något för mig att fundera på hur man bäst gör.

Eleverna från år två är spridda över alla kategorier med undantag för underkategori ”te-
oretiskt prövande med stödskrivning”. Att arbeta i grupp med material framlagt och
med en vuxen som studerade dem var nog en högst ovanlig situation för dem. Den ty-
pen av problemlösningsuppgift eleverna fick kändes nog inte heller bekant för eleverna
från år två. Jag tror det är därför eleverna spridde sig så över olika kategorier och hade
ett mer planlöst förfarande än eleverna från år sex. Det är nog också därför skillnaden
uppkommer mellan eleverna från de båda skolåren i hur länge de arbetar med uppgif-
ten. Den skillnaden kan också ha att göra med att en viss mognad som tar sig uttryck i
hur minnet fungerar. Ahlberg tar upp att några elever i hennes studie nästan omedelbart
glömde de tal som ingick i en beräkning157.

Eleverna från år sex finner man i huvudsak inom kategorierna ”pröva” och ”beräkna”
och de spridde sig inte så mycket som eleverna från år två gjorde.

Situation och problemtyp var antagligen mer bekant för eleverna från år sex. Att
eleverna från år sex i mycket högre utsträckning än eleverna från år två samarbetade i

                                                     

155 Hedrén (2000), s. 55.
156 Hedrén (2000), s. 56.
157Ahlberg (1992), s. 200 – 203, 209.
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grupperna har nog också att göra med att de övat sig mer i det men säkerligen beror det
också på mognad, att eleverna samtalar med varandra.

Alla arbetsgrupper utom en från år sex angav något mer än svaret ”6 stycken” på sitt
uppgiftspapper. Jag tolkar det som att det också var något de är vana vid att göra, men
för de flesta elever från år två var det nog inte bekant. För eleverna från år två var det
inte ens bekant att behöva skriva ett svar då de redan muntligt talat om det för mig.

Jag upplever det som om många elever i min studie har god taluppfattning eller ”num-
ber sense”, både eleverna från år två och från år sex. Eleverna letar efter samband, strä-
var efter att finna en effektiv lösning och känner igen orimliga resultat vilket skall vara
kännetecken för ”number sense”158. Kanske kan man säga att eleverna från år sex i nå-
got högre utsträckning än eleverna från år två har en god problemlösningsförmåga. Det
eftersom eleverna från år sex inte har ett lika planlöst förfarande som många elever från
år två och inte heller glömmer tal och antal lika lätt när de räknar som eleverna från år
två gör. Lester menar att problemlösningsförmåga är något som utvecklas under lång
tid159 och det stämmer ju in på min uppfattning om att de äldre elevernas problemlös-
ningsförmåga var högre än de yngres.

Jag har tidigare beskrivit två problem som Carpenter menar borde ingå i diskussioner
kring problemlösning men som oftast inte gör det. Carpenter menar att många inte anser
uppgifterna vara problemuppgifter som han menar att de kan vara. Jag antar att Ahlberg
skulle hålla med honom på den punkten eftersom hon tar upp att det är relationen
mellan en uppgift och en enskild individ som bestämmer ifall uppgiften är ett problem.
Själv håller jag helt med Carpenter och Ahlberg i denna fråga160.

Carpenter anser vidare att undersökningar bör göras av yngre barns problemlösning på
just sådana typer av uppgifter som han beskriver. Carpenter anser att det kan ge viktiga
insikter om hur mer komplex problemlösning går till161. Där har nog Carpenter rätt, det
är nog viktigt att kartlägga de grundläggande eller ursprungliga strategierna. Jag tror det
kan leda till en bättre förståelse för varför en del personer snabbare utvecklar hög pro-
blemlösningsförmåga (kunna finna strategiska lösningar snabbt och finna olika metoder
för olika typer av problem) och varför vissa personer drabbas av dålig självkänsla på
området eller av andra orsaker inte kommer vidare. Nu har ju både Ahlberg och Malmer
gjort undersökningar på yngre barn (och jag med!) jag vet dock inte om Carpenter
godtar deras problemuppgifter men det är inte omöjligt. Jag tror att fler studier som
Carpenter efterlyser kommer att göras framöver.

Många människor har lite dålig tro på sig själv när det gäller matematikkunskaper och
mer precist problemlösningsförmåga.

Malmer skriver om det och tar upp att det kan vara i skolsituationer (eller situationer
som förknippas med det) som svårigheterna tar sig uttryck. Carpenter anser att skolan
kan vara en orsak till att en del personer utvecklar svårigheter med problemlösning162.

                                                     

158 Reys, Barbara J & Reys, Robert E (1995), s. 28, 29.                                                                                  
159 Lester (2000), s. 85 – 87.
160Ahlberg (1992), s. 8 och Carpenter (1995), s. 17.
161Carpenter (1995), s. 17.
162 Carpenter (1995), s. 17. Malmer (1991), s. 60.
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Malmer skriver också om att det är ett stort steg mellan handlande och förmågan att
beskriva handlandet i ord och ett ännu större steg mellan att beskriva handlandet i ord
och att formulera händelsen i ett korrekt matematiskt symbolspråk163. Det är bl.a. här
utmaningen ligger för matematiklärarna. Undervisningen bör utformas så att man tänker
på dessa övergångar som kritiska punkter och försöker göra dem så smidiga som
möjligt. Jag tror att den typ av studie som jag bedrivit kan hjälpa till med en bättre un-
dervisning. Jag tror man lär känna eleverna bättre och lättare förstår varför t.ex. vissa
fel uppkommer. Ett ex. är Tina som jag beskrivit tidigare, jag upptäckte att hon ham-
nade ett steg fel när hon räknade. Det framkom senare att det var ett typfel hon ofta
gjorde och nu förstod man varför. Då blir det lättare att uppmärksamma Tina själv på
problemet.

Det ligger nära min studie att fundera kring hur eleverna påverkades av sina lärares at-
tityder, den undervisning de deltar i och de läromedel de använder. Det ligger också
nära till hands att börja fundera kring frågor som; om och i så fall hur lärare får syn på
elevers tankar och om det för eleverna mot färdigheter i generalisering, analysering och
värdering. Detta är frågor man skulle kunna arbeta vidare med i en fortsatt forskning.

6.1. Slutsatser

Det sätt eleverna hanterade situationen med problemlösningen i min studie gladde mig
generellt sätt. De allra flesta elever var helt inställda på att finna en lösning och arbe-
tade på olika sätt ända tills de fann den. För en del elever gick det snabbt för andra inte.
En del elever gav upp men oftast efter att ha försökt ett bra tag med att finna en lösning.
Eleverna kunde komma vidare i sitt lösande då de lyssnade på andra gruppmedlemmars
argument eller fick frågeställningen förtydligad av mig. Eleverna kunde också byta an-
greppssätt och tänka i nya banor genom att lyssna på andra.

Eleverna i min studie var generellt sett inte bundna vid att det bara skulle finnas en och
endast en metod för att angripa just den här typen av uppgift och även om de inte tidi-
gare hade utsatts för en sådan uppgift så gjorde eleverna ett försök med att ta sig an den.
Detta anser jag vara rakt i motsats till vad jag tagit upp om Frank Lesters studie. Det här
tror jag beror på att undervisningen för eleverna i min studie riktats mot att man får
pröva sig fram, använda material och att det är fritt att lösa en uppgift efter eget huvud.
Undervisningen har nog också riktat elevernas uppmärksamhet mot att det oftast inte
bara finns ett rätt sätt för att lösa uppgifter och problem.

Om matematikundervisningen har förändrats från förr och kanske även gentemot andra
länders sätt i den riktning jag nyss beskrev så är det bra. Jag anser att det är precis det
man strävar efter med matematikundervisningen i Sverige och det verkar som om man
har kommit en god bit på vägen.
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